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Abstrakt 
Systematic quality work in preschool – Views and work procedures among preschool 

teachers and the heads of preschool. 

 

När Lpfö (1998) reviderades 2010 tillkom ett nytt kapitel och det systematiska 

kvalitetsarbetet blev en del av alla förskolors arbete i Sverige, där Lpfö (1998 rev. 2011) 

pekar på att det är något som ska ske kontinuerligt. Detta arbete är det förskollärarna 

samt förskolechefen som har ansvar för att det genomförs. Studiens syfte är därför att se 

vilka uppfattningar som förskollärare och förskolechefer har samt vilka arbetssätt de 

använder sig av i utförandet av det systematiska kvalitetsarbetet. De frågeställningar 

som studien utgår ifrån är: Vilken uppfattning har förskollärarna respektive 

förskolecheferna kring kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan? Vad 

kännetecknar de arbetssätt som de olika förskolorna använder sig av i det systematiska 

kvalitetsarbetet? Hur ser samspelet och ledarskapet ut kring det systematiska 

kvalitetsarbetet mellan förskollärare och förskolechefen i verksamheten? 

 

Studien utgår från en kvalitativ metod där förskollärare och förskolechefer intervjuas 

med öppna frågor för att få fram personliga åsikter och tankar. Resultatet från 

intervjuerna kopplas samman med den tidigare forskning som finns kring ämnet samt de 

teoretiska utgångspunkterna; sociokulturellt perspektiv, styrning och ledarskap. I 

studien framkommer det att uppfattningar och arbetssätt kring det systematiska 

kvalitetsarbetet skiljer sig åt samtidigt som det finns flertalet likheter mellan 

förskollärarna men även mellan förskollärare och förskolechef. Resultatet visar att 

ledarskap och styrning är en viktig del i utförande av systematiskt kvalitetsarbete som 

påverkar både uppfattningar och arbetssätt. 

 

Nyckelord 
Förskola, systematiskt kvalitetsarbete, arbetssätt, uppfattningar, ledarskap.  
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1 Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett tecken på svårigheter kring arbetet 

med det systematiska kvalitetsarbetet. De verksamma förskollärare som vi har pratat 

med upplever arbetet med det systematiska kvalitetsarbete som svårt bland annat på 

grund av brist på utbildning, tid och vägledning. Rönnerman och Olin (2013) menar att 

brist på deltagande och tillit mellan olika nivåer i förskolan skapar ett ointresse och 

motstånd till att utveckla och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt 

Sheridan, Williams och Sandberg (2012) finns det en intressekonflikt mellan 

kommunens mål och förskolans egna idéer kring användandet av dokumentation och 

utvärdering i förskolan. Den problematiken gav oss en nyfikenhet och motivation att 

undersöka ämnet närmare. Därför kommer vårt examensarbete fokusera på att 

undersöka arbetssätt och uppfattningar kring det systematiska kvalitetsarbetet hos 

personal på två olika förskolor. 

 

“Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas” (Lpfö, 1998 rev. 2011:14). Det är fokus på kvaliteten i 

förskolan eftersom det är den som ska utvärderas och därför vill vi undersöka vilken syn 

på kvalitet som förskollärarna och förskolecheferna har. Lpfö (1998 rev. 2011) 

preciserar att det är förskolechefen som har huvudansvaret för att planera, följa upp, 

utvärdera och utveckla verksamheten på ett systematiskt sätt. Han/hon ska utforma 

verksamhetens resurser så att det systematiska kvalitetsarbete kan bedrivas på ett 

hållbart sätt som gynnar barnen och verksamheten. Han/hon ska delegera det 

systematiska kvalitetsarbetet till förskollärarna som i sin tur ansvarar för att 

dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten. Det faktum att förskolechefen har 

huvudansvaret och delegerar arbetet till förskollärarna gör att vi i examensarbetet även 

vill studera synen på det systematiska kvalitetsarbetet hos både förskollärare och 

förskolechefer. 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs vad systematiskt kvalitetsarbete innebär och hur det kan 

genomföras. Det ges även en inblick i varför det infördes i förskolan. 

 

2.1 Vad innebär systematiskt kvalitetsarbete i förskolan? 
Varje förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete genom att strukturerat och 

kontinuerligt följa upp och analysera de resultat som finns i verksamheten i relation till 

de nationella målen. Utifrån analysen ska verksamheten sedan planeras och utvecklas så 

att den gynnar varje barn. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att se vilken 

grad av måluppfyllelse som verksamheten har gentemot de nationella målen. Samtidigt 

är syftet att skapa dialoger, delaktighet och diskussion kring måluppfyllelsen och 

eventuella brister i verksamheten. När det gäller arbetssättet för det systematiska 

kvalitetsarbetet är det upp till varje förskoleenhet och huvudman att arbeta fram en 

metod. Dock finns det ett utarbetat ramverk som synliggör de stora delarna som ska 

ingå i det systematiska kvalitetsarbetet, se bilaga A. Trots att arbetssättet kan se olika ut 

på olika förskolor är alltid utgångspunkten i arbetet att se vilka områden som behöver 

utvecklas. Under hela arbetets gång är det viktigt att skriftligt dokumentera för att kunna 

se att det faktiskt sker en utveckling av verksamheten. Det är även viktigt att alla på 

förskolan är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Utöver förskolechefen och 

verksamhetens personal ska också barn och vårdnadshavare få möjlighet att vara 

delaktiga i arbetet och bidra med underlag och synpunkter. Vad delaktigheten mer 

precist innebär för barnen och vårdnadshavarna skiljer sig från förskola till förskola, då 

det inte finns några riktlinjer för hur det bör ske (Skolverket, 2012). När det gäller 

kvalitetsarbetet i förskolan och främst i arbetet kring utvärdering av verksamheten finns 

det olika verktyg att använda sig av. Det mest omskrivna verktyget är pedagogisk 

dokumentation som ses som ett bra verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Palmer (2012) har på uppdrag av Skolverket skapat 

ett stödmaterial som heter Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - 

pedagogisk dokumentation. Där redogörs för hur pedagogisk dokumentation kan 

användas dagligen i det systematiska kvalitetsarbetet och ger konkreta exempel.  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en process där det kontinuerligt sker en insamling 

av information om förskolans verksamhet. Informationen kan samlas in genom olika 

metoder som exempelvis intervjuer, pedagogisk dokumentation eller enkäter. Den 

insamlade informationen behöver sedan analyseras genom diskussioner inom 

arbetslaget men även tillsammans med barn och vårdnadshavare (Håkansson, 2013). 

Diskussionerna kan sedan ge en ny tolkning och djupare förståelse av läroplansmålen 

för att sedan konkretisera dem i förskolans vardag och på så sätt utveckla verksamheten 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Utvecklingen av verksamheten sker genom 

värdering av analysen. Denna värdering visar på vad som behöver utvecklas i 

verksamheten men även hur utvecklingen är tänkt att genomföras (Håkansson, 2013). 

Vikten i det systematiska kvalitetsarbetet är att det ska leda till en förändring i 

verksamheten som ska göra så att den bättre bidrar till barns utveckling och lärande 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). 

  

2.2 Utvecklingen av systematiskt kvalitetsarbete 
I den gamla läroplanen för förskolan Lpfö (1998) nämns begreppet kvalitet endast en 

gång och då i samband med beskrivningen av att måluppfyllnaden reglerar kvaliteten i 

förskolan. Medan i den reviderade läroplanen (Lpfö, 1998 rev. 2011) nämns ordet 

kvalitet nio gånger och då främst i samband med att utveckla verksamheten till det 
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bättre. I detta avsnitt kommer en redogörelse av vad som ledde fram till denna 

utveckling.   

 

1997 infördes krav på kvalitetsredovisningar för alla kommunalt drivna förskolor. Detta 

på grund av att flera delar av skolväsendet hade svårigheter att redovisa huruvida de 

genomförde kvalitetsarbete eller ej. Dessa kvalitetsredovisningar skulle innehålla 

bedömningar av verksamhetens måluppfyllelse gentemot de nationella målen och vilka 

åtgärder som förskolan vidtagit för att öka dess måluppfyllelse. Genom 

kvalitetsredovisningar skulle skolväsendet bli mer nationellt likvärdigt genom ökad 

effektivitet och högre måluppfyllelse, dock visade det sig att så inte var fallet. 

Kvalitetsredovisningarna var ofta beskrivningar av verksamheten snarare än 

bedömningar och ledde således inte fram till någon utveckling av verksamheten. Inför 

revideringen av skollagen lade skollagsberedningen fram ett förslag på avskaffandet av 

kvalitetsredovisningar till förmån för krav på systematiskt kvalitetsarbete i alla 

skolformer i den nya skollagen. Det arbetet innebär att huvudmannen ansvarar för att 

planera, följa upp och utveckla verksamheten på ett kontinuerligt och systematiskt sätt. 

Arbetet ska präglas av analys och värdering och hela tiden leda till förbättringar av 

verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbete föreslås även involvera lärare såväl som 

barn och vårdnadshavare. Detta för att få till ett kvalitetsarbete som präglas av 

demokrati och inflytande. Genom att ge systematiskt kvalitetsarbete en egen sektion i 

skollagen vill regeringen visa på hur viktigt detta arbete är för skolan och förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Skollagen reviderades 2010 och året därpå reviderades förskolans läroplan. Vikten av 

ett systematiskt kvalitetsarbete skrevs fram i båda dokumenten genom att det skrevs in 

som en egen sektion. Det är tydligt markerat att förskolechefen och förskollärarna bär 

ansvaret för att genomföra det systematiska kvalitetsarbetet på ett hållbart sätt samt att 

barns lärande och utveckling ska följas men inte bedömas. Verksamheten ska istället 

följa det för att se hur verksamheten svarar upp mot barns behov och 

utvecklingsmöjligheter och därifrån utveckla verksamheten för högre måluppfyllnad 

(Eidevald, 2013). 

 

2.3 Problematik inom det systematiska kvalitetsarbetet 
Skolinspektionen (2012) har gjort en granskning av kvaliteten på förskolor. 

Granskningen visar på att det finns vissa svårigheter med det systematiska 

kvalitetsarbetet, då det tenderar att vara något som endast utförs några dagar per år 

istället för att vara en självklar del i förskolans verksamhet. Förskollärare tenderar även 

att se på det som något svårt och något som förskolechefen bör arbeta med. 

Granskningen pekar även på att flera förskolechefer behöver utarbeta bättre strategier 

och resursfördelning i verksamheten för att det systematiska kvalitetsarbetet ska bli en 

naturlig del i verksamheten. 

 

Det finns en svårighet i att följa upp varje barns lärande och utveckling utan att för den 

skull bedöma det enskilda barnet i relation till åldersstadier eller liknande 

(Skolinspektionen, 2012). Att kritiskt granska och utvärdera sin egen verksamhet kan 

sätta käppar i hjulet för det systematiska kvalitetsarbetet. Det är svårt att kritiskt granska 

den verksamhet man för tillfället befinner sig i och utan kritisk granskning blir inte det 

systematiska kvalitetsarbetet fullgjort (Renblad & Brodin, 2012). 

 

Skolverket (2012:13) identifierar några förutsättningar som kan påverka det 

systematiska kvalitetsarbetet på ett positivt eller negativt sätt: 
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 Ekonomiska och materiella (t.ex. kostnader per elev, verksamhet och ändamål eller 

lokaler, utrustning och läromedel),  

 Personella (t.ex. utbildning, kompetens och personaltäthet),  

 Organisatoriska (t.ex. styrning och ledning, arbetslag, gruppindelningar) samt inte 

minst  

 Allas motivation, engagemang samt delaktighet och inflytande. 

 

2.4 Begreppsdefinitioner 
Nedan definieras några begrepp som är vanligt förekommande i studien och det är dessa 

definitioner vi utgår från när begreppen nämns. 

 
2.4.1 Kvalitet  

Kvalitet definieras som en beteckning på hur väl verksamheten uppfyller de nationella 

krav, mål och riktlinjer som finns för förskolan (Skolverket, 2012). Kvalitet kan även 

ses som förskolans förutsättningar att uppfylla barns behov för att de i sin tur ska lära, 

utvecklas och må bra (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009).  

 
2.4.2 Måluppfyllelse 

Utifrån ett förskoleperspektiv handlar måluppfyllelse om hur förskolan har bidragit till 

barnens lärande och utveckling. Med andra ord i vilken grad förskolan har påverkat 

barnen (Håkansson, 2013). Måluppfyllelse handlar även om hur barnens vistelse i 

förskolan påverkar och bidrar till barnens meningsskapande i relation till de mål som 

finns i läroplanen (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). 

 
2.4.3 Pedagogisk dokumentation 

Dokumentation handlar om att observera barnen i förskolans verksamhet och fånga det 

som har hänt. Dokumentationen blir pedagogisk först genom att vuxna och barn 

diskuterar och reflekterar kring det observerade materialet (Lenz Taguchi, 2013). 

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som kan skapa en djupare förståelse för barns 

intressen, erfarenheter, styrkor och svagheter. Samtidigt ger det pedagogen en djupare 

förståelse om sitt eget arbete samt beslut och ageranden i den pedagogiska 

verksamheten. Lärarna får även genom att använda skriven dokumentation chansen att 

tänka högt och på så sätt blir deras tankegångar tydligare för dem själva (Kocher, 2008). 

Det är viktigt att tänka på att dokumentation kan vara något riskfyllt samtidigt som 

risker och möjligheter är något som förekommer parallellt med varandra. Det finns en 

risk att dokumentationen blir ett verktyg för kategorisering av barns förmågor och 

aktiviteter. Samtidigt kan den pedagogiska dokumentationen synliggöra de 

konstruktioner som finns i verksamheten och därigenom skapa utrymme för förändring 

(Dahlberg, Moss & Pence, 2013). 

 
2.4.4 Pedagogista 

“En pedagogista kan fungera som verksamhetsutvecklare, mentor, handledare och 

representant för den pedagogiska verksamheten och kan ha en roll som motsvarar delar 

av en verksamhetsledares pedagogiska ansvarsområden”. Detta begrepp myntades i den 

italienska provinsen Emilia Romagna under 1970 talet (Göteborgs universitet, 2014). 

Även Reggio Emilia Institutet (2015) i Stockholm håller i utbildningar till pedagogista 

och begreppet nämns ofta i relation till Reggio Emilia-pedagogiken. 
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2.4.5 Uppföljning 

Uppföljning är att kontinuerligt samla in information om verksamheten. Informationen 

ska sedan utgöra ett underlag för analys (Skolverket, 2012). Det är av stor vikt att 

informationen är neutral och saklig för att bilden av verksamheten ska bli 

verklighetstrogen (Håkansson, 2013). 

 
2.4.6 Utveckling 

Utveckling av verksamheten innebär en förbättring av de omständigheter som råder 

(Skolverket, 2012). 

 
2.4.7 Utvärdering 

Utvärdering definieras som en värderande process som ser till verksamhetens styrkor 

och svagheter i relation till de nationella målen. Utvärdering är en bedömning av det 

material som uppföljningen har genererat (Skolverket, 2012). 
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3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar som förskollärarna och 

förskolecheferna har kring systematiskt kvalitetsarbete samt vilket arbetssätt de 

använder sig av i det systematiska kvalitetsarbetet. Centralt för studien är också deras 

uppfattningar av kvalitet samt hur förskollärarnas och förskolechefernas ledarskap 

kommer till uttryck. Ambitionen är att studien ska bidra med en inblick i hur 

systematiskt kvalitetsarbete kan uppfattas, organiseras och hur det kan se ut i förskolan. 

 

3.1 Frågeställningar 
 Vilken uppfattning har förskollärarna respektive förskolecheferna kring kvalitet 

och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan? 

 Vad kännetecknar de arbetssätt som de olika förskolorna använder sig av i 

det systematiska kvalitetsarbetet? 

 Hur ser samspelet ut kring det systematiska kvalitetsarbetet mellan 

förskollärarna och förskolechefen i verksamheten? 

 Hur ser förskollärarnas och förskolechefernas ledarskap ut kring det 

systematiska kvalitetsarbetet? 
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4 Tidigare forskning 
Vid sökning av tidigare forskning har vi letat efter artiklar med hjälp av databasen 

OneSearch. Sökorden som användes är kopplade till denna studies syfte; systematiskt 

kvalitetsarbete, makt, kvalitet och ledarskap, samtliga relaterade till förskolan. Dessa 

sökord användes både på engelska och på svenska Efter att ha gjort dessa sökningar är 

vår upplevelse att det finns väldigt lite forskning som fokuserar på systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan. Den relevanta forskning som hittades redovisas nedan i 

teman kring kvalitet i förskolan, systematiskt kvalitetsarbete och dess problematik samt 

ledarskap i förskolan. 

 

4.1 Kvalitet i förskolan 

Barn har rätt till en förskola med hög kvalitet (Kärrby, 2001). Kvalitet är ett begrepp 

som är svårt att definiera och trots det används det ofta utan att reflektera kring 

innebörden. Kvalitet i förskolan kan vara de olika förutsättningar och värderingar som 

finns i förskolan. Det kan också vara hur resurserna i verksamheten används och hur 

arbetet organiseras (Brodin & Renblad, 2014b). Kärrby (2001) menar att kvalitet är ett 

subjektivt begrepp vars betydelse varierar för olika människor.  Det finns dock vissa 

generella aspekter som påverkar kvaliteten i förskolan. Den mest grundläggande delen i 

kvalitetsbegreppet kallas elementär kvalitet. Vilket handlar om att få 

grundförutsättningarna tillgodosedda så som välutbildad personal, skydd mot faror samt 

material att leka med. Är dessa uppfyllda går det att börja titta på andra aspekter av 

kvalitet. Att ha personer kring sig att samspela med och få den uppmärksamhet som 

behövs är ett sätt att öka kvaliteten i förskolan. Kvalitet är även rätten att delta i en 

verksamhet som genomsyras av jämlikhet mellan vuxna och barn men även mellan 

olika barn i förskolan. Kvalitet handlar även om vilken grad av måluppfyllelse som 

verksamheten har och hur bra verksamheten anses förbereda barnen med viktiga 

kunskaper, erfarenheter och värderingar. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att 

föräldrars syn på kvalitet i förskolan kan skilja sig lite från de generella aspekterna. För 

föräldrar är god kvalitet ofta; engagerad och kompetent personal som är flexibla och 

öppna för föräldrarnas åsikter och tankar. 

 

Revideringen av förskolans läroplan är en stor del i det kvalitetshöjande arbetet i 

förskolan samtidigt som införandet av en läroplan ökar chansen till en bättre kvalitet i 

förskolan. Hög kvalitet i förskolan kommer gynna framtidens generation och samhälle 

på ett mycket positivt sätt. Det finns flertalet faktorer som påverkar hur kvaliteten i 

förskolan ser ut, såsom förskollärares attityder till kvalitetsarbetet, barngruppens 

storlek, antal lärare per barn samt relationen mellan barnen och förskollärarna (Brodin 

& Renblad, 2014a). När det gäller frågan om hög kvalitet i förskolan är de betydande 

faktorerna; kunskap och förståelse kring uppdraget, kompetens att genomföra arbetet, 

det systematiska kvalitetsarbetet och mål för utveckling och förbättring av 

verksamheten. Ett bra ledarskap i förskolan är av största vikt för att den ska kunna 

utvecklas (Brodin & Renblad, 2014b). Det finns fyra dimensioner av pedagogisk 

kvalitet som konstrueras och används för att utvärdera kvaliteten i förskolan; samhället, 

barnet, läraren och lärandekontexten. Alla fyra dimensionerna måste användas när 

förskolans pedagogiska verksamhet utvärderas, för att skapa sig en bred och fördjupad 

bild av barns delaktighet och förskolans kvalitet. Pedagogisk kvalitet skapas alltså 

genom interaktion mellan de olika dimensionerna (Sheridan, 2007). 

 

Kompetenta och välutbildade förskollärare är viktigt för att varje barns behov ska bli 

tillgodosedda. Ett bra förhållningssätt, en god värdegrund samt att personalen arbetar 
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med att förebygga konflikter och kränkningar är saker som påverkar kvaliteten i 

verksamheten på ett positivt sätt. En hög kvalitet i förskolan ökar välbefinnandet hos de 

barn som ingår i verksamheten. Icke kompetent personal, icke fungerande 

kommunikation mellan förskolechefen och förskollärarna, tidsbrist, barngruppens 

sammansättning och storlek, förskolans miljö och personalomsättningen är faktorer som 

alla kan påverka förskolans kvalitet på ett negativt sätt. Genom att vidta åtgärder mot 

negativa faktorer kan verksamhetens kvalitet höjas och därmed ges även barnen tillgång 

till en verksamhet som kan öka deras välbefinnande (Renblad & Brodin, 2012). 

 

4.2 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 
Barn ska aktivt ha inflytande och rätt att bestämma över förskolans verksamhet (Lpfö 

1998, rev. 2011). Dock har det visat sig att barn väldigt sällan är involverade i 

verksamheten. Genom att utvärdera kvaliteten i förskolan tillsammans med barnen kan 

det skapas en bild av kvaliteten ur deras perspektiv och därigenom även genomföra 

åtgärder så att verksamheten blir bättre för barnen. Alla de metoder som används för 

undersökning, utveckling och förbättring av kvalitet måste i sig utvärderas systematiskt 

för att kvalitetsarbetet ska utvecklas och hela tiden leda till en förbättring. Det är av stor 

vikt att förskolan har ett kvalitetsarbete som är flexibelt, öppet, anpassningsbart och 

involverar alla medlemmar i förskolan (Sheridan, 2007). Vidare anses de faktorer som 

har störst betydelse i arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet vara att ha 

kompetent personal, låg personalomsättning och att det avsätts tillräckligt mycket tid för 

både planering och för barngruppen (Brodin & Renblad, 2014b).  

 

4.3 Problematik inom det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan 
Brodin och Renblad (2014a) menar att förskollärare efterfrågar större kunskap kring det 

systematiska kvalitetsarbetet med extra tyngd på dokumentationen och utvärderingen av 

verksamheten. Det visar sig dock att flertalet av förskollärarna redan har genomgått 

omfattande utbildningar, vilket visar på att förskollärarna upplever att de har fått fel 

sorts utbildning eller att de inte har fått nog med tid för att bearbeta, diskutera och tolka 

den utbildningen. Insulander och Svärdemo Åberg (2014) skriver att det ofta saknas en 

systematik kring hur dokumentationsarbetet uttrycks i det systematiska kvalitetsarbetet 

och hur det sedan leder till utvärdering och i slutänden verksamhetsutveckling. 

Förskollärare tenderar att inte fullfölja det systematiska kvalitetsarbetet eftersom de 

utelämnar granskningen av verksamheten och i stället fokuserar på att lyfta fram och 

analysera barns kunskapsutveckling. De menar även att dokumentation av verksamheten 

sällan används för att reflektera över verksamhetens måluppfyllelse. Förskollärare 

verkar sakna kunskap om hur den pedagogiska dokumentationen ska användas för att 

utveckla och utvärdera verksamheten. Den blir i första hand ett sätt för förskollärarna att 

visa för föräldrarna vad barnen gör på förskolan. Genom att hänga upp 

dokumentationen visar förskollärarna hur verksamheten arbetar med exempelvis 

naturkunskap. 

 

Brodin och Renblad (2014b) menar att när det kommer till bedömning inom 

verksamheten behöver barns lärande och utveckling analyseras för att kunna bedöma 

och utvärdera verksamheten. Det finns en svårighet i att ge varje barn det stöd som det 

behöver för att utvecklas om barnets förutsättningar inte bedöms. Även om 

dokumentation är något som används mycket i förskolorna visar det sig att det finns en 

osäkerhet kring vad den leder vidare till. Det framkommer dock att det handlar om att 

analysera dokumentationen och utifrån det utarbeta förbättringar som utvecklar 

verksamhet i relation till läroplanen. Kvalitetsarbetet i förskolorna sker främst genom 
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utvärderingar som görs av personalen. Problematiken med det är att det är svårt att 

kritiskt bedöma sitt eget arbete. Det är viktigt att föra utmanande dialoger inom 

arbetslaget för att på så sätt skapa en uppfattning om vad kvalitet är och för att kunna 

göra det synligt. Kompetens inom arbetslaget ses som en viktig faktor när det gäller det 

systematiska kvalitetsarbetet samtidigt kan olika kompetenser inom arbetslaget skapa 

hinder om personalen i förskolan har olika syn på planering och genomförande. 

Förskolecheferna i Brodin och Renblads (2014b) studie uttrycker en oro över sitt egna 

bidrag i det systematiska kvalitetsarbetet. De uttrycker att det finns en tidsbrist när det 

gäller att diskutera med personalen och vara delaktiga i deras planering. Det beror 

främst på att det gäller att skapa en balans av tidsfördelningen inom verksamheten. Det 

finns dock en osäkerhet kring att se vad som fungerar och vad som behöver utvecklas i 

verksamheten utifrån den uppföljning och utvärdering som görs. 

 

Sheridan, Williams och Sandberg (2012) tar upp att vissa förskollärare upplever att det 

finns en intressekonflikt när det kommer till hur och varför de ska dokumentera men 

även för vem dokumentationen görs. Det finns även en konflikt mellan kommunens mål 

och förskolans egna idéer kring värdet av att använda sig av dokumentation och 

utvärdering i verksamheten. De metoder som introduceras av de lokala makthavarna är 

något som de flesta av förskollärarna ställer sig skeptiska till. Anledningen till det är att 

dessa metoder ofta har ett tydligt fokus på resultat, såsom att de fokuserar på barnens 

faktiska kunskaper istället för själva lärprocesserna. Istället vill förskollärare själva 

utveckla och använda metoder utifrån sin egen kompetens att göra observationer och 

dokumentationer kring barnens lärande i relation till förskolans läroplan. Förskollärare 

ser det som viktigt att skapa ett nätverk för att på så sätt stärka varandra men även yrket 

i sin helhet. Det finns även en önskan om att få utveckla sin kompetens kring arbetet 

med dokumentation. Om kompetensen kring dokumentationsarbetet är utvecklad och 

används på rätt sätt kan både dokumentationen och utvärderingen bli kraftfulla verktyg 

för att kunna skapa bättre möjligheter för barnens utveckling och lärande i förskolan. 

Fokus i systematiskt kvalitetsarbete ligger huvudsakligen på dokumentationen och 

utvärderingen, men även på de olika funktionerna som det innebär. Dokumentationen är 

något som används oftare i det vardagliga arbetet, medan utvärdering snarare används 

vid summering av olika projekt eller teman och vid slutet av varje läsår. Planering, 

observation och utvärdering nämns ofta i relation till vissa tillfällen såsom teman och 

innehållsområden. Betydelsen av systematiskt kvalitetsarbete behöver fördjupas och 

breddas då flera förskollärare verkar se reflektion och analys som synonymer. 

 

4.4 Ledarskap och samspel i förskolan 
Det finns förhållandevis lite forskning om förskolans ledarskap detta trots att förskolan 

är en miljö som påverkar många i samhället (Riddersporre, 2010). När förskolechefer 

tolkar och reflekterar kring den reviderade läroplanen visar det sig, enligt Brodin och 

Renblad (2014b), att de känner sig osäkra inför hur förskollärarna skulle hantera de nya 

detaljerade målen. Samtidigt som förskollärarna fick ett större och tydligare ansvar hade 

resterande personal på förskolorna svårt att acceptera det eftersom de ansåg att de 

utförde samma arbete. Därför är det viktigt att belysa de olika kompetenserna som de 

olika yrkesgrupperna har. Förskolecheferna ser en svårighet i planeringen av 

verksamheten då barngrupperna varierar från dag till dag. Samtidigt är det 

förskolechefernas ansvar att ge förskollärarna de förutsättningar som behövs så att de 

kan ta ansvar och planera verksamheten. Förskolechefen är på samma gång en 

pedagogisk ledare och administratör. Hans/hennes ansvar är övergripande över hela 

verksamheten vilket innebär att han/hon ska ha koll på att verksamheten bedrivs i 

enlighet med uppdraget och läroplanen. Det är även upp till förskolecheferna att skapa 
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förutsättningar för personalen, såsom att ge stöd, en bra arbetsmiljö och möjlighet till 

bra planering. Även kompetensutveckling och fortbildning är förskolechefens ansvar så 

att personalen kan hitta nya arbetssätt. Samtidigt är det viktigt att ta vara på den 

kompetens som redan finns för att utveckla verksamheten. 

 

Brodin och Renblad (2014a) menar att motstånd till förändringar i förskolan är vanligt 

hos förskollärare. Motståndet är särskilt starkt om personerna i fråga inte har varit 

involverade i förändringsarbetet från början och därigenom inte kunna påverka det. 

Därför är det av största vikt att förskolepersonal får vara delaktiga i hela processen för 

att på så sätt kunna påverka den och i ett senare skede arbeta aktivt med den på ett 

positivt sätt. Detta tankesätt kring motstånd i förskolan ligger i linje med det som 

Riddersporre (2010) beskriver som normativ styrning. I en verksamhet som präglas av 

normativ styrning är delad förståelse och meningsskapande centrala delar. I ett 

normativt ledarskap är det viktigt att visioner, idéer och mål är inkluderade i allas 

förståelse och meningsskapande. För att upprätthålla en normativ styrning börjas det 

ofta i rekryteringen av nya medarbetare. Detta görs genom att rekrytera de människor 

som upplevs dela verksamhetens vision eller är mottagliga för den. Hon föreslår dock 

begreppet distribuerad normativ styrning som ett kompletterande begrepp. Det skulle 

innebära en utvecklad form av normativt ledarskap där högre tilltro sätts till individens 

frihet. Det finns visioner och mål att uppnå men hur detta görs är till stor del upp till 

varje medarbetare. Tanken är att friheten gör medarbetarnas förmågor starkare. Utifrån 

distribuerad normativ styrning ses det som att ledare och aktörer tillsammans skapar en 

förståelse samt att ledaren är benägen att involvera aktörerna i beslut och 

förändringsprocesser för att på så sätt skapa gemensamma visioner. 

 

Rönnerman och Olin (2013) har gjort en studie där det systematiska kvalitetsarbetet 

organiseras och leds på tre nivåer inom två olika kommuner; förvaltnings-, förskole- 

och verksamhetsnivå. Denna styrning inom organisationen sker inte enbart uppifrån och 

ner utan att nivåerna påverkar varandra. Styrningen kan även se olika ut i olika 

kommuner. I en av kommunerna i deras studie genomsyras varje nivå av delaktighet när 

det gäller det systematiska kvalitetsarbetet och ledningsarbetet. Det gör att alla får vara 

delaktiga och uttrycka sina åsikter om arbetet i olika delar av processen. En annan 

kommun har istället valt att lägga det systematiska kvalitetsarbetet på individnivå. Där 

finns det med andra ord en tilltro till att individen kan ta sitt ansvar och genomföra 

kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå. I ett kvalitetsarbete med fokus på tillit till individen 

förloras delaktigheten och dialogen som fås om tilliten istället sätts till en grupp. Genom 

dialog och delaktighet skapas det en ansvarskänsla hos gruppen som därigenom även tar 

ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. 
 

Resultatet visar att det krävs dialog, delaktighet och tilltro för att 

möjliggöra ansvarstagande inom och mellan olika ledningspraktiker. 

Först när ledaren visar tilltro till förskollärarnas kunskap och vice versa, 

kan ansvaret fördelas och förändringar i en praktik möjliggöra förändring 

i en annan praktik (Rönnerman & Olin, 2013:193). 

 

Alla nivåer hänger ihop i det systematiska kvalitetsarbetet och bör därför involvera 

ledarna för samtliga tre nivåer för att skapa eller förbättra det systematiska 

kvalitetsarbetet (Rönnerman & Olin, 2013).  

 

4.5 Vad tar vi med oss i studien? 
Denna genomgång av tidigare forskning kommer att användas i analysen av vårt 

resultat. Hur förskollärare och förskolechefer ser på kvalitet kommer i huvudsak att 
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analyseras utifrån Brodin och Renblad (2014b) och Kärrbys (2001) beskrivningar av 

kvalitet i förskolan. Detta för att vi ser att deras tankar kring begreppet kvalitet kan vara 

applicerbart på vårt resultat. I genomgången av tidigare forskning framkommer det att 

tid är en aspekt i det systematiska kvalitetsarbetet som ofta ses som ett hinder för arbetet 

eller för att höja kvaliteten i förskolan (Brodin & Renblad, 2014b; Renblad & Brodin, 

2012). Detta är en aspekt som vi kommer använda oss av i analysen av resultatet då vi 

anser att det är intressant att se om vår analys pekar på tid som en svårighet i likhet med 

tidigare forskning eller om det skiljer sig. Även Riddersporres (2010) tankar kring 

begreppet distribuerad normativ styrning kommer appliceras på analysen. Detta för att 

vi ser begreppet som ett komplement till normativ styrning vilket är ett begrepp som 

förklaras närmare under teorianknytningen.   
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5 Teorianknytning 
De valda teorierna fokuserar på hur verksamheten leds och teorierna behandlar därför 

sociokulturellt perspektiv, styrning och ledarskap. Teorierna appliceras på studiens 

resultat och de fungerar som glasögon med vars hjälp vi kan tolka och analysera 

resultatet. Teorierna används för att få fram svar på forskningsfrågorna och appliceras 

på alla delar av forskningsfrågorna. 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv  
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt mänskligt handlade och tänkande 

ligger intresset på hur människor tar till sig kognitiva och fysiska resurser men även på 

hur de utnyttjar dessa. Fokus ligger på samspelet som finns mellan individerna och det 

kollektiva. Utgångspunkten är att människan ses som en biologisk varelse som har en 

samling mentala, såsom språkliga eller intellektuella, och fysiska resurser. Dessa 

resurser kallas inom ett sociokulturellt perspektiv även för redskap eller verktyg och det 

är genom användandet av dem som människan kan förstå sin omvärld. Frågan kring hur 

människor lär sig blir inom ett sociokulturellt perspektiv frågan om hur de tillägnar sig 

redskapen för att kunna agera i den kontext som denne befinner sig i. “Kunskaper och 

färdigheter av dessa slag kommer från de insikter och handlingsmönster som byggts upp 

historiskt i ett samhälle och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra 

människor” (Säljö, 2014:21). Dessa resurser i kombination med samspel med andra gör 

att människan kan skapa otroliga resultat genom att i det kollektiva ta vara på det 

enskilda. När människor kommunicerar och samspelar med andra skapas och förs 

sociokulturella redskap vidare (Säljö, 2014). 

 

5.2 Styrning och ledarskap 
För att en organisation eller verksamhet ska fungera och kunna uträtta ett arbete behövs 

någon typ av styrning (Berg, 1999). Direktstyrning är en styrform som helt eller delvis 

begränsar aktörens frihet att handla och besluta. Den baseras på direkta order eller 

bestämmelser som uttryckligen beskriver hur aktören ska handla (Ramström, 1963). 

Inom denna styrform finns regelstyrning och ramstyrning. Regelstyrning är när 

aktörerna får direkta instruktioner, regler och anvisningar som ska följas från de 

hierarkier som ligger över aktören. Ramstyrning är i sin tur en styrning genom specifika 

ramar och gränser som inte får korsas (Berg, 1999). De regler som finns i verksamheten 

styr hur vissa situationer eller arbetsuppgifter ska utföras och hjälper till att skapa en 

förutsägbarhet. Reglerna gör så att alla aktörer inom verksamheten hanterar en viss typ 

av händelser på samma sätt (Bolman & Deal, 2012). 

 

Kärreman och Rennstam (2012:186) skriver att “normativ styrning är en indirekt form 

av beteendestyrning”. Den är indirekt då styrningen inte har beteendet som måltavla 

men det är ändå beteendet som är i fokus för förändring. Det är de anställdas 

uppfattningar, tankar, förståelse, tolkningar och föreställningar som ligger i fokus. 

Vikten ligger här på delad förståelse och delade innebörder. Att i en organisation utöva 

normativ styrning innebär att “påverka de anställdas föreställningar om sig själva och 

sin verklighet” (Kärreman & Rennstam, 2012:186). Grundtanken är att forma de 

anställdas tankar och förståelse på ett visst sätt vilket gör att de beter sig på ett sätt som 

för organisationen är önskvärt. Inom normativ styrning lyfts rekrytering och 

socialisation fram. När det gäller rekrytering används en särskild metod som går ut på 

att matcha individens normer och värderingar mot organisationens kultur. När 

rekryteringen är gjord får den nyanställde lära sig de normer som finns inom 

organisationen genom olika socialisationsprocesser. Socialisation handlar om att den 
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nyanställde ska tränas och lära sig både de outtalade och uttalade regler som styr arbetet 

inom organisationen. Dessa socialisationsprocesser sker oftast under den vanliga 

arbetstiden genom interaktion med andra men det kan även ske vid mer formella 

tillfällen så som möten och kurser (Kärreman & Rennstam, 2012).  

 

Det finns en skillnad i att vara ledare och att vara chef. Det är mer sannolikt att en chef 

återfinns i en centraliserad verksamhet medan en decentraliserad verksamhet förutsätter 

stödet från en ledare (Berg, 1999). En chef är en person som har blivit tilldelad en 

formell position där det medföljer ett visst mått av makt. Chefen har den formella 

makten att utöva kontroll över andra aktörer. Det är dock viktigt för en chef att kunna 

växla mellan sin chefsroll och en ledarroll. En ledare är en person som leder i samspel 

och tillsammans med de aktörer som ingår i verksamheten (Nilsson, 2005). En väl 

fungerande verksamhet tenderar att uppmuntra ledare på flera olika nivåer, ledarskap är 

alltså inte endast knuten till den formella makten utan även aktörerna under den 

formella ledaren ges möjligheter att leda (Bolman & Deal, 2012). Relationen mellan en 

ledare och dess medarbetare kan ses utifrån ett perspektiv av överordnade och 

underordnade positioner. Förmågan att påverka och styra ligger dock inte enbart hos 

den överordnade utan även de underordnade har förmågan att agera och påverka inom 

vissa bestämda ramar, såsom deras arbetsuppgifter och kompetenser (Lind Nilsson, 

2010). Ledarskap beskrivs ofta utifrån tre olika typer; eftergiven, auktoritär och 

grupporienterad. En eftergiven ledare är benägen att låta saker gå, tar inte tag i 

konflikter, har en otydlig roll, distanserar sig från aktörerna i verksamheten och bryr sig 

inte så mycket om saker blir gjorda eller ej. En auktoritär ledare tar däremot egna beslut 

utan att fråga gruppen, kräver ofta lydnad och måste ofta kontrollera de arbetsuppgifter 

som är ålagda aktörerna. En grupporienterad ledare är mån om att gruppen ska känna 

delaktighet och ansvar, är öppen för förslag och tar gruppens åsikter och tankar till hjälp 

vid beslutsfattande (Nilsson, 2005). Det finns ingen enskild typ av ledarskap som passar 

alla situationer utan ledarskapet måste anpassas efter den kontext där det ska utövas, 

således finns det ingen universell ledartyp som kan anses som den bästa (Bolman & 

Deal, 2012). 
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6 Metod 
Studiens syfte är att undersöka vilka uppfattningar och arbetssätt som finns hos 

förskollärare och förskolechefer på två olika förskolor. Nedan beskrivs den metod som 

har använts i studien samt metod för urval, etiska principer och validitet. 

 

6.1 Urval 

Det finns olika typer av urval när en undersökning ska genomföras och vårt urval är 

subjektivt. Vid subjektivt urval handplockas respondenterna av forskaren för att 

forskaren sedan tidigare har kännedom om respondenterna, för att de anses kunna bidra 

med värdefull data till studien eller för att de uppfyller studiens syfte (Denscombe, 

2009). Vårt urval bestod av två förskolor i olika kommuner och kommunerna valdes för 

att vår erfarenhet säger att de skulle kunna bidra med olika typer av information till 

studien. Faktorn som blev avgörande i valet av förskola inom respektive kommun var 

förskolans storlek. Syftet var att göra intervjuer med en förskolechef och tre 

förskollärare på respektive förskola där förskollärarna skulle arbeta i olika arbetslag för 

att få större variation på respondenternas svar. Därigenom fick vi välja bort de 

förskolorna med mindre än tre avdelningar. Vi utgick sedan från en lista på de förskolor 

som var större än tre avdelningar och började mejla och ringa förskolorna. Vi tog 

kontakt med en förskola i varje kommun, varav en tackade nej till medverkan. Vi gick 

då vidare och kontaktade en annan förskola i den kommunen där förskolan tackade nej 

och de accepterade att medverka i vår studie.     

 

6.2 Förberedelse  
Den metod vi använde oss av är den som beskrivs som semistrukturerade intervjuer. 

Vid sådana intervjuer har intervjuaren en förberedd intervjuguide med ämnen eller 

frågor som ska behandlas under intervjun (Denscombe, 2009). Som förberedelse 

utarbetade vi en intervjuguide (se Bilaga B) med huvudfrågor och följdfrågor som 

intervjuerna utgick från. Utan denna förberedelse kan det bli svårt för forskaren att 

centrera intervjun kring ämnet. Dock var den som intervjuade noga med att låta 

respondenten svara fritt och utveckla sina tankar utan att styra deras svar i någon 

riktning (Denscombe, 2009). Vår intervju var av kvalitativ karaktär. Att en intervju är 

kvalitativ innebär att intervjun sker med någon som har erfarenhet eller särskilda 

kunskaper kring det ämne som intervjun ska kretsa kring (Kihlström, 2007). Å andra 

sidan kan en intervju ses som kvalitativ om frågorna är öppna och respondenten får 

utveckla sina svar utan att de blir bedömda som rätt eller fel. Intervjuerna var 

semistrukturerade och kvalitativa för att vi ville nå respondenternas egna tankar och 

undvika att de ger oss de svar som de tror är rätt. Detta för att eventuellt få större bredd 

på svaren och respondentens egen sanning kring ämnet (Denscombe, 2009). 

 

Den första kontakten togs med förskolechefer genom att vi skickade ut ett mejl där vi 

beskrev vår studie och frågade om de ville delta. Efter några dagar hade vi ännu inte fått 

svar och därför tog vi åter upp kontakten med förskolecheferna genom att ringa dem. Då 

gjorde vi återigen en presentation av studien, frågade om de ville delta och om de 

accepterade bokade vi tider för intervjuerna. På den ena förskolan frågade 

förskolechefen vilka förskollärare som ville delta i studien medan på den andra 

kontaktades förskollärarna direkt av oss. När de hade accepterat bokade vi tider för att 

genomföra intervjuerna. 
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6.3 Genomförande av intervju 
När vi genomförde intervjuerna hade vi i åtanke att försöka skapa ett så optimalt klimat 

som möjligt vilket innebar att vi valde att genomföra intervjuerna på en enskild plats där 

risken för störande moment minimerades (Kihlström, 2007). I intervjuerna deltog vi 

båda två men en hade huvudansvaret vilket innebar att hon ledde intervjun. Vår 

erfarenhet säger att förtrogenheten med materialet som intervjun genererar är större om 

du har medverkat under själva intervjun. Att båda var med under alla intervjuerna anser 

vi även ökade chansen för att de skulle bli likvärdiga och med samma huvudfokus. Den 

som inte hade huvudansvaret för intervjun kunde även stödja genom att flika in 

följdfrågor som huvudintervjuaren eventuellt missade. Stukát (2011) skriver att två 

personer lägger märke till olika saker under en intervju vilket kan leda till att 

intervjuarna får med sig ett större material om två deltar vid intervjun istället för endast 

en.  

 

Vi valde att spela in intervjuerna så att vi istället kunde ägna hela vår uppmärksamhet åt 

respondenten. Valet att spela in intervjuerna gjorde det även lättare att senare bearbeta 

och analysera materialet då vi kunde återgå och lyssna på det flera gånger. Kihlström 

(2007) skriver att inspelning av intervjuer ger en fördel eftersom det ger intervjuaren 

möjligheter att upptäcka huruvida hon har ställt ledande frågor eller på annat sätt 

påverkat respondentens svar. Denscombe (2009) menar att inspelningar ger en säker och 

nästintill komplett dokumentation av intervjun och forskaren kan gå tillbaka och lyssna 

på materialet flera gånger. Samtidigt som en ljudupptagning sällan stör respondenten 

något nämnvärt. 

 

För att respondenten skulle få tid för eftertanke innan han/hon svarade var vi tvungna att 

respektera den tystnad som uppstod. Det innebar att vi som intervjuare behövde våga 

vara tysta och invänta respondentens tankar istället för att avbryta tystnaden och på så 

sätt gå miste om de tankar och svar som respondenten tänkt ge. Det är av yttersta vikt 

för att inte tvinga fram respondentens svar då tystnad kan vara produktivt eftersom det 

ger respondenten extra tid att utveckla sina tankar och svar. Det är av stor vikt att som 

intervjuare bortse från sina egna fördomar för att undvika att påverka och döma de svar 

som respondenten ger. Detta då det skulle kunna skapa obehag och en ovilja hos 

respondenten (jfr. Denscombe, 2009). Detta försökte vi motverka genom att presentera 

oss själva och studien grundligt innan intervjun började samt informerade om de 

forskningsetiska principerna men även genom att vara öppna i vår kommunikation och 

vårt kroppsspråk under hela intervjun. 

 

6.4 Forskningsetiska övervägande 
Det finns fyra etiska krav som är till för att skydda individen när det gäller forskning. 

Informationskravet innebär att respondenten ska informeras om studiens syfte och 

samtyckeskravet poängterar att alla medverkande i studien har rätt att själva bestämma 

över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om personerna 

som deltar i studien ska vara konfidentiella vilket ska säkra att personliga uppgifter inte 

går att komma åt. Nyttjandekravet fastställer att de uppgifter som samlas in under 

studien endast får användas i den studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta är argument vi 

ser som viktiga och därför följde under hela processen i studien. Vi gjorde det genom att 

informera respondenterna kring vad studien innefattar. Respondenterna uppmuntrades 

även till att själva bestämma över sin medverkan genom att välja om de ville vara med 

men även möjligheten att avsluta sitt deltagande när som helst. Vi var även noga med 

att alla uppgifter i studien var anonyma och endast används i denna specifika studie. Vi 
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inledde varje intervju med att redovisa de forskningsetiska principerna kring vår studie 

för respondenten. Respondenternas anonymitet säkrades genom att alla namn på såväl 

förskolor som personer är fiktiva. Vi valde även att benämna alla respondenter som 

kvinnor trots att så inte var fallet i alla intervjuer. Detta för att säkerställa att ingen 

skulle kunna härleda delar i resultatet till en specifik individ. Vår tanke var främst att 

göra förskollärarna anonyma så att respondenterna själva inte kan härleda svaren till en 

specifik förskollärare. Vi gjorde detta utan att lägga någon värdering i vilket kön vi 

valde utan det var endast för att säkerställa konfidentialitetskravet. Vi förde en 

diskussion över hur vi skulle anonymisera förskolecheferna för resterande respondenter 

men eftersom det enbart finns en förskolechef per förskola anser vi att detta var omöjligt 

i en så liten studie som denna. Denna problematik gjorde att vi kontaktade 

förskolecheferna för att säkerställa att de godkände upplägget. 

 

6.5 Metod för bearbetning och analys av data 
När det gäller analys av kvalitativ data så kan denna process delas in i fem steg; 

förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data och 

presentation av data. I detta stycke presenteras de tre första stegen i processen, de 

resterande två stegen presenteras under nästa rubrik. Förberedelse av datamaterialet 

innebär att det ska organiseras på ett systematiskt sätt så att det blir möjligt att analysera 

innehållet. För att vi skulle kunna analysera den data som vi fått in började vi med att 

transkribera intervjuerna så att de blev mer överskådliga och det underlättade när vi 

sedan skulle analysera materialet. Nästa steg är förtrogenhet med data, som för oss 

innebar det att läsa igenom transkriberingen flertalet gånger för att få en fördjupad 

kunskap om vad som kom fram under intervjuerna. Efter det var det nu möjligt att starta 

tolkningsprocessen av datamaterialet och skapa koder och kategoriseringar. Kodning 

sker genom att datan på ett systematiskt sätt får etiketter för att länka samman den data 

som har något gemensamt exempelvis de uttalanden som innehåller ett liknande 

uttryckssätt eller tillhör en specifik fråga. Denna kodning gjorde det möjligt att sedan 

sortera datan i bredare kategorier. Dessa kategorier kan ses som huvudrubriker över vad 

koderna innefattar. De kategorier vi valde att använda oss av är; uppfattningar kring det 

systematiska kvalitetsarbetet och arbetssätt kring det systematiska kvalitetsarbetet med 

underrubriken synen på kvalitet. Utifrån från de valda kategorierna var nästa steg att se 

samband mellan dem för att på så sätt kunna belysa de teman och mönster som finns i 

datan. Det är sedan utifrån dessa teman och mönster som ett resultat och en slutsats kan 

synliggöras och på så sätt ge en förklaring av vad studien har kommit fram till. 

Analysprocessen när det gäller kvalitativa data kan innebära att forskaren behöver gå 

fram och tillbaka mellan steget, speciellt när det gäller kodning och kategorisering, detta 

för att få fram så tydliga resultat som möjligt. Därför beskrivs analysprocessen av 

kvalitativ data som en repetitiv process (jfr. Denscombe, 2009).  

 

6.6 Validitet 
Vid användande av intervjudata är validitet en viktig fråga. Vid faktiska frågor går det 

att göra vissa kontroller av den intervjudata som fåtts fram, det genom att försöka 

bekräfta informationen med andra källor. Det kan ske genom att kontrollera 

informationen gentemot andra intervjuer för att se om det stämmer överens 

(Denscombe, 2009). Detta är något vi tog fasta på främst i relation till vad som 

kännetecknar förskolornas arbetssätt kring det systematiska kvalitetsarbetet. Där kunde 

vi kolla om beskrivningarna hade hög eller delvis samstämmighet och på så sätt visa att 

de var trovärdiga. Vidare menar Denscombe (2009) att när det handlar om frågor som 

rör respondentens känslor, uppfattningar och erfarenheter blir validiteten svårare att 
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avgöra då den typen av kontroll inte kan genomföras. Det innebär att det inte finns 

något ultimat sätt att kontrollera validiteten av den data som fås via intervjuer, dock 

finns det ett antal tillvägagångssätt för att som forskare bedöma trovärdigheten. Genom 

att göra ansträngningar för att avgöra validiteten kan forskaren ha större tillit till sin 

intervjudata. 

  

Till vissa intervjuer handplockas respondenter på grund av de har stor erfarenhet kring 

det område som ska behandlas vilket gör att de uppgifter som de lämnar har en hög 

trovärdighet. En forskare måste ställa sig frågan om det är rimligt att respondenten har 

tillräckligt med kunskap om ämnet samt huruvida respondenten kan delge den 

kunskapen på ett bra sätt. Ett annat sätt för att stärka validiteten i intervjudata är att leta 

efter mönster och teman som dyker upp i flera olika intervjuer och inte basera sitt 

resultat på en enskild intervju. De teman och mönster som framträder i flera intervjuer 

kan forskaren ha större tillit till att den datan stämmer då det visar på att den tanken 

eller åsikten delas av flertalet personer i jämförelse med tankar och åsikter som endast 

återfinns i en enskild intervju (Denscombe, 2009). Detta är fakta som vi tog fasta på 

genom att först bedöma om respondenterna hade erfarenheter kring studiens ämne men 

även genom att vi i resultatet visade på de teman som var genomgående i intervjuerna. 

 

6.7 Metodkritik 
Det finns en fara när forskare själva handplockar respondenterna. Detta då forskare 

tenderar att välja de respondenter som är lätta att intervjua eller som förväntas ge rätt 

svar utifrån forskarens förutfattade meningar. För att sedan redovisa ett resultat som är 

generellt för hela populationen (Christensen & James, 2008). Å andra sidan vid ett 

subjektivt urval måste forskaren vara medveten om att det inte går att generalisera 

studiens resultat för att urvalet inte är representativt för populationen (Denscombe, 

2009). Som ansvariga för denna studie var vi medvetna om att resultatet endast gäller 

den undersökta gruppen. Vi strävade efter att basera valet av respondenter på de krav 

som nämndes i urvalet samt att de var villiga att delta i studien. Vi ville alltså inte 

basera urvalet på vilka vi tror kommer ge svar som stämmer överens med våra 

förväntningar. 

                                         

Intervjuareffekten bygger på att respondentens svar och ärlighet påverkas av hur 

han/hon uppfattar intervjuaren. Hur respondenten uppfattar och påverkas av forskarens 

identitet och förhållningssätt kommer påverka den data som intervjun genererar 

(Denscombe, 2009). Enligt denna teori såg vi några faktorer som kunde påverka 

resultatet på olika sätt utifrån den metod vi valde. Den första var det faktum att vi var 

två intervjuare men endast en respondent. Stukát (2011) menar att om intervjuarna är 

fler till antalet än respondenterna i en intervju kan respondenterna känna sig 

underlägsna och därmed förändra svaret till var intervjuaren verkar vilja höra. Den 

andra faktorn vi kunde se var att vi kunde framstå som mindre kompetenta eller mindre 

insatta i yrkes på grund av att vi inte har avslutat vår utbildning till förskollärare. Dessa 

två faktorer skulle kunna balasera ut varandra men det är inget som vi kunde fastställa 

utan är endast en reflektion vi gjorde.  

 

Vi valde att ta initial kontakt med förskolecheferna via mejl för att därefter ringa dem. 

Detta gjorde att kontaktandet av respondenter drog ut på tiden eftersom vi inte fick svar 

på våra mejl. Hade vi ringt från början hade vi eventuellt fått svar tidigare men å andra 

sidan ger mejl respondenten en chans att läsa igenom studiens syfte och i lugn och ro ta 

ställning till hennes/hans eventuella medverkan.   
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7 Resultat 
För att göra resultatet överskådligt delas det upp så att förskolorna redovisas individuellt 

då tanken är att det inte ska vara en jämförelse mellan dessa utan visa på att det kan se 

olika ut. Valet att använda två förskolor baseras på att vi anser att en djupare bild kan 

ges genom att redovisa uppfattningar och arbetssätt från två olika förskolor jämfört med 

om endast en förskola används. Detta för att det enligt Skolverket (2012) är upp till 

varje förskola att utforma ett arbetssätt.  För att göra våra tankar tydliga i relation till 

resultatet väljer vi att göra tolkningar av respondenternas svar både löpande i resultatet 

men även under de sammanfattningar som finns i resultatet. Vi väljer att benämna 

förskolorna som Apelsinen och Ballongen. Förskolechefen på Apelsinen kallas Ann-

Louise och förskollärarna är Astrid, Alma och Agnes. Förskollärarna på förskolan 

Ballongen kallas Berit, Bea och Bodil och förskolechefen är Britt-Marie. Rubrikerna i 

resultatet strukturers i; uppfattningar kring systematiskt kvalitetsarbete och arbetssätt 

kring systematiskt kvalitetsarbete och som underrubrik syn på kvalitet. Under varje 

rubrik väljer vi även att redovisa förskollärarna och förskolecheferna separat. Detta för 

att de olika professionerna har olika ansvarsområden inom det systematiska 

kvalitetsarbetet. Enligt Lpfö (1998 rev. 2011) har förskolechefen huvudansvaret för att 

se till så att det systematiska kvalitetsarbetet utförs på ett systematiskt sätt och för att ge 

förskollärarna bra förutsättningar för arbetet. Förskollärarna i sin tur har ansvaret för att 

arbetet utförs på avdelningen. 

  

7.1 Uppfattningar kring systematiskt kvalitetsarbete 
7.1.1 Förskolan Apelsinens uppfattningar 

Samtliga förskollärare på Apelsinen beskriver sin syn på det systematiska 

kvalitetsarbetet genom uttryck som att det är ett “jättebra verktyg” och en “väldigt bra 

tillgång”. De säger också att det finns stora vinster med det systematiskt kvalitetsarbete. 

Det synliggör verksamheten och är ett stöd för förskollärarna i det arbete som de utför 

samt att det bidrar med en kritisk granskning av verksamheten för att den ska kunna 

utvecklas. Förskolläraren Alma jämför sin syn på systematiskt kvalitetsarbete med en 

bil då man kan veta att bilen är bra men besiktning måste ändå ske för att vara säker. 

Samma sak gäller förskolan, då det måste ske en kritisk granskning av verksamheten för 

att kunna se om verksamheten faktiskt är bra. Förskolläraren Agnes säger att hon ser det 

systematiska kvalitetsarbete som en form av resa där pedagogerna ska göra många 

kullerbyttor innan de hittar ett fungerande arbetssätt. Vilket kan tolkas som att arbetet 

med det systematiska kvalitetsarbetet är en process där det sker ett lärande och en 

utveckling av sitt kunnande.   

 

Förskollärarna anser att tid har betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet men hur 

de uppfattar det skiljer sig åt. Alma ser det som ett möjligt hinder genom att beskriva 

det såhär: “Enda är väl att man måste ju ha någon liten tid och reflektera över det man 

har gjort och så, och det kan ju vara lite svårt att få in den tiden tycker jag”. Å andra 

sidan menar Agnes att tid för henne inte är ett hinder eftersom de har en och en halv 

timmes reflektion i veckan.  Hon säger att svårigheterna ligger hos henne själv som 

förskollärare och hennes kunskaper och sätt att tänka kring systematiskt kvalitetsarbete.  

 

Förskolechefen Ann-Louise beskriver det systematiska kvalitetsarbetet som “otroligt 

viktigt” och hon säger att alla arbetslag behöver handledning i det arbetet. Hon tycker 

också att det är synd att hon inte har mer tid att vara med arbetslagen under deras 

reflektionstider. Hon relaterar till hur det såg ut när hon kom ut som nyutexaminerad 

förskollärare då det tenderade att bli så att aktiviteten gjordes först för att sedan kopplas 



  
 

22 

ihop med de läroplansmål som passade in. Ann-Louise berättar att nu ligger vikten på 

att först titta på vad vi ska göra, vilka mål vill vi sträva mot, för att sedan utarbeta en 

aktivitet. Hon menar att “det är viktigt att förskolecheferna har rätt förutsättningar för att 

kunna utföra sina uppdrag och jag tror att det är viktigt för hela förskolans utveckling”. 

 
7.1.2 Förskolan Ballongens uppfattningar 

På förskolan Ballongen är synen på kvalitetsarbete något annorlunda jämfört med 

förskolan Apelsinen. Förskolläraren Berit anser att det systematiska kvalitetsarbetet 

synliggör deras verksamhet genom att det visar vad de har hunnit med och vad de har 

gjort under året. Ytterligare en förskollärare beskriver vad det systematiska 

kvalitetsarbetet kan ge verksamheten: 
 

Men jag tycker väl i det stora hela att det är bra att det finns systematiskt 

kvalitetsarbete därför att det kommer ju fram i alla fall om någonting inte 

är bra hoppas jag. Att man kan förbättra sig genom det för det är ju det 

man vill också (Bea). 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet kan alltså användas för att förbättra verksamheten och 

leda till utveckling av de delarna av verksamheten som upplevs som mindre bra. I linje 

med det beskriver Bodil att du personligen alltid kan utvecklas och bli bättre i sitt 

arbete.  

 

När förskollärarna på Ballongen beskriver sina uppfattningar kring det systematiska 

kvalitetsarbetet använder de varierade begrepp och relaterar dem till olika saker vilket 

kan tyda på en osäkerhet kring arbetet. Förskollärarna använder beskrivningar som 

“intressant”, “spännande” och “ja, det behövs så vi verkligen kan stämma av att man 

jobbar mot målen”. Förskolläraren Bea beskriver sin uppfattning kring systematiskt 

kvalitetsarbete som att “alltså jag var mer negativ till det när det kom [...] men visst kan 

man ha nytta av det [...] sen blir det nog roligare och roligare ju mer man får in det, 

liksom ju mer det sätter sig i ryggmärgen”. Bodil säger att det systematiska 

kvalitetsarbetet måste komma in i det dagliga arbetet för att det ska bli bra. 

 

I förskollärarnas reflektioner kring svårigheter kan tid ses som en gemensam nämnare 

då samtliga tar upp begreppet tid fast på lite olika sätt. Berit beskriver tid som en 

svårighet men menar samtidigt att det är något du tjänar tid på. Hon anser att ju mer hon 

lär sig kring arbetet med systematiskt kvalitetsarbete desto tydligare och mer organiserat 

blir det och desto mindre tid behöver hon för att utföra arbetet. De andra två 

förskollärarna ser tid som ett hinder för det systematiska kvalitetsarbetet då de upplever 

att tiden inte räcker till för det arbete som ska utföras. Andra svårigheter som kom upp 

under intervjun är förmågan att kritiskt granska verksamheten. Bodil säger att utifrån de 

mallar som används i det systematiska kvalitetsarbetet kan det vara svårt att som 

förskollärare kritiskt granska sig själva och sättet de arbetar på. Även motivationen för 

arbetet ses som en svårighet av Bea som beskriver att “Det känns som att, jag gör det 

inte för mitt arbetes skull utan gör det för att jag måste”. Hon anser att det är för många 

detaljerade delar som ska analyseras. Hon upplever att det blir för mycket analys i 

arbetet. I relation till Beas tidigare uttalande om sin uppfattning kring systematiskt 

kvalitetsarbete tolkar vi det som att hon har utvecklat en mer positiv syn till det men att 

hon har viss problematik att se för vem det systematiska kvalitetsarbetet görs. 

 

Beas uttalande om att hennes motivation till arbetet är en svårighet ligger inte i linje 

med förskolechefen Britt-Maries uttalande om motivation i arbetet. Britt-Marie menar 

att det är viktigt att motivera förskollärarna och visa på att det systematiska 
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kvalitetsarbetet inte ska göras för att hon eller någon instans högre upp vill ha det. Hon 

menar att  
 

[...] det är ett konsterverk tycker jag att tillsammans med dem hitta där 

det är bra, där det är lagom och där det ger dem något. Där man har fått 

med dem i det tänket (Britt-Marie). 
 

Hon vill alltså tillsammans med förskollärarna hitta ett sätt som fungerar och som gör 

att alla involverade känner till syftet med arbetet och upplever att arbetet ger dem något 

värdefullt tillbaka. När Britt-Marie å andra sidan pratar om de svårigheter hon ser säger 

hon: 
 

Jag ser bara roligheter [...] Jag tror att om man frågar ute så kan det lätt 

bli som jag kan tycka ibland tyvärr ett litet standardsvar, vi har inte tid att 

göra [...] om vi tittar på vad vi ska göra och alltid ska ha gjort så gör vi 

likadant fast snyggare och bättre (Britt-Marie).  
 

Hon ser alltså att tiden är ett standardsvar som inte behöver vara ett hinder och att det 

egentligen finns tillräckligt med tid för att utföra det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Förskolechefen Britt-Marie säger att det är viktigt att se syftet och kopplingen till 

läroplanen innan en aktivitet genomförs. Britt-Marie beskriver det systematiskt 

kvalitetsarbete som en lång inre resa för de pedagoger som arbetar med systematiskt 

kvalitetsarbete och att “det handlar om pedagogens egna inre backspegel, 

framtidsspegel, vardagar, varje dag [...] och om att forma pedagogerna in i ett liksom 

tänk”. Hon säger också att  
 

Det är ett sätt tycker jag att hålla hög kvalitet och förmedla den höga 

kvaliteten utåt. Inte minst för och hålla det yrkesstolta, vad vi verkligen 

kan, så att det kommer med ut. (Britt-Marie).  
 

Hon ser alltså systematiskt kvalitetsarbete som ett verktyg för att dels öka 

förskollärarnas yrkesstolthet men även för att visa för andra utanför förskolan hur 

verksamheten ser ut.  

 
7.1.3 Sammanfattning 

När respondenterna reflekterar kring svårigheter i det systematiska kvalitetsarbetet 

nämner flertalet av dem tidsaspekten men hur de nämner det skiljer sig dock åt mellan 

de båda förskolorna. I huvudsak tolkar vi det som att respondenterna på Ballongen ser 

det mer som en svårighet medan de på Apelsinen ser det som en faktor i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Denna tolkning baserades på att endast en av 

respondenterna på Apelsinen nämner det som ett möjligt hinder samtidigt som 

förskolechefen ser tid som ett hinder för hennes egen delaktighet i arbetet. Medan på 

Ballongen nämner samtliga respondenter något om tidsaspekten. Antingen i relation till 

att det är ett hinder för det systematiska kvalitetsarbetet eller att det är en aspekt som 

påverkar det systematiska kvalitetsarbetet genom att vara en nödvändighet för att arbetet 

ska kunna utföras. Detta tolkar vi som att respondenterna på förskolan Apelsinen 

upplever att de har mer tid undansatt eller att de har ett arbetssätt som gör att de 

utnyttjar tiden effektivt. På så sätt ser de inte tiden som ett stort hinder. Överlag ser vi 

att synen på svårigheter, utöver tid, i det systematiska kvalitetsarbetet skiljer sig åt 

mellan de båda förskolorna. Respondenterna på Apelsinen tar upp deras egna 

tankemönster kring systematiskt kvalitetsarbete som en förekommande svårighet. 
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Respondenterna på förskolan Ballongen ser däremot aktörernas motivation till arbetet 

samt deras förmåga att kritiskt granska sin egen verksamhet som en svårighet. 

 

Ett mönster som framkommer i resultatet är vilka ordalag respondenterna använder för 

att beskriva sin uppfattning kring det systematiska kvalitetsarbetet. På Ballongen 

använder vissa positiva ord medan andra använder ord som vi tolkar som neutrala. 

Medan samtliga respondenter på Apelsinen använder positiva ord i sina beskrivningar. 

En gemensam nämnare på båda förskolorna är synen på systematiskt kvalitetsarbete 

som en resa för pedagogerna vilket är en tanke som finns hos en respondent på varje 

förskola. Det anser vi är en intressant tanke som kommer utvecklas och tolkas vidare i 

analysen. 

 

7.2 Arbetssätt kring det systematiska kvalitetsarbetet 
7.2.1 Förskolan Apelsinens arbetssätt 

Alla förskollärare på förskolan Apelsinen beskriver det systematiska kvalitetsarbetet 

som ett ständigt pågående arbete som är med dem i vardagen. När de beskriver 

ansvarsfördelningen i det systematiska kvalitetsarbetet tar samtliga förskollärare på 

Apelsinen upp att hela arbetslaget arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet. Två av 

förskollärarna poängterar att det är viktigt att ta till vara på alla de kompetenser som 

finns i arbetslaget. Utnyttjas arbetslagets styrkor kan det systematiska arbetet 

genomföras smidigare och fortare. Förskollärarna beskriver att de inte använder mallar 

för det systematiska kvalitetsarbetet. Istället använder de PowerPoint som ett verktyg 

för att synliggöra arbetet för sig själva och förskolechefen. I användandet av det 

verktyget utgår de från “råmaterialet, både anteckningar, filmer, bilder, fotografier [...] 

anteckningar av vad barnen säger” (Astrid). En tolkning av detta kan vara att det 

använder ett varierat råmaterial för att göra arbetet tydligt och förenkla bearbetningen. 

Detta råmaterial bearbetar förskollärarna sedan tillsammans under en och en halv 

timmes reflektionstid varje vecka. Bearbetningen sker genom att de synliggör 

kopplingar mellan aktiviteterna och läroplanen.  
 

[Vi] tittar på vad vi har gjort för någonting så vi gör ju hela tiden 

utvärderingar och ställer oss frågorna; vad har vi gjort, hur gick det och 

varför gick det som det gick och utifrån det så går vi vidare. Så att med 

hjälp utav att vi sparar det i en PowerPoint så ser vi väldigt väl om vi får 

med målen (Agnes). 
 

De reflekterar, analyserar och gör tolkningar utifrån materialet och de frågor som Agnes 

synliggör ovan. De diskuterar sedan fram hur de ska gå vidare med aktiviteten eller 

temat. Vidare menar förskollärarna på Apelsinen att systematiskt kvalitetsarbete är en 

stor tillgång för dem eftersom det synliggör barnen. I det systematiska kvalitetsarbetet 

kan förskollärarna se vilka barn som har deltagit i aktiviteter men de gör även intervjuer 

med barnen för att på så sätt få en bild av vad de tycker och tänker kring verksamhetens 

olika delar. I deras reflektioner kring vilka resurser som finns så betonar samtliga 

förskollärare att de har en stor resurs i form av en pedagogista som sitter med 

arbetslaget under reflektionstiden varannan vecka. Pedagogistan fungerar som ett 

bollplank för förskollärarnas tankar och frågor. Astrid beskriver den resursen såhär:  
 

En pedagogista som kommer varannan vecka in på våra 

arbetslagsreflektioner som styr upp arbetet men går ännu mer på djupet 

på de här frågorna som gör att vi får tänka en extra gång som är väldigt 

bra och som också driver det systematiska kvalitetsarbetet vidare. Så det 

är ett väldigt skönt stöd som vi har att vi kan bolla tankar och sådant med 

henne (Astrid).  
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Hon tydliggör här att hon ser pedagogistan som ett stort stöd i det systematiska 

kvalitetsarbetet och som en person som kan svara på deras frågor. Pedagogistan kan 

alltså tolkas som en resurs som utvecklar förskollärarnas tankemönster kring 

systematiskt kvalitetsarbete och som stöttar upp och leder arbetet vidare tillsammans 

med förskollärarna. En annan resurs som arbetslagen har är en och en halv timmes 

arbetslagsreflektion i veckan. Alla förskollärare menar att det är viktigt att sitta 

tillsammans i arbetslaget under reflektionstiden och diskutera för att det systematiska 

kvalitetsarbetet ska fungera. Förskolläraren Alma säger att “man tolkar ju situationerna 

olika då och då sitter vi ju en gång i veckan och reflekterar över det”. Hon menar att det 

är viktigt att sitta tillsammans i arbetslaget och reflektera över det systematiska 

kvalitetsarbetet för att en och samma situation kan uppfattas olika och genom att 

diskutera tillsammans kan de få syn på andra perspektiv på det systematiska 

kvalitetsarbetet och därigenom utveckla det. Även tekniska hjälpmedel och ett stort 

råmaterial ses som en resurs i det systematiska kvalitetsarbetet. När det kommer till 

utbildning berättar förskollärarna att det får utbildning på kvalitetsdagar och 

personalmöten. Agnes säger att under kvalitetsdagar sitter arbetslaget tillsammans och 

diskuterar: 
 

Vad är viktigt, vad vill vi ska genomsyra förskolan och vilket håll, vart är 

vi på väg och hur ska vi komma dit. Möjligheter och vägar att komma dit 

vi har våra visioner och tankar om att komma (Agnes).  
 

Kvalitetsdagar är alltså en möjlighet för arbetslagen att arbeta ihop sig och ta del av 

varandras åsikter och tankar kring verksamheten och hur den kan utvecklas. Alma och 

Astrid säger också att pedagogistan ger utbildning när hon är med dem. Astrid tar upp 

att diskussioner med andra förskollärare ger henne nya tankar och därmed kan fungera 

som en form av utbildning.   

 

Förskollärarna tycker att det är viktigt att förskolechefen är tillgänglig för att ett bra 

samspel ska kunna upprättas. Alma beskriver att för att ett bra samspel ska komma till 

stånd krävs ett öppet klimat och en bra relation att stå på. Samtliga förskollärare anser 

att det är viktigt att få respons från förskolechefen för att samarbetet ska fungera på ett 

bra sätt. Astrid säger att förskolechefen är drivande och visar att hon tycker det 

systematiska kvalitetsarbetet är viktigt. 
 

[...] att vi själva som arbetar som förskollärare också är väldigt 

engagerade och tycker att vi ser vinsten i det vilket gör att det blir väldigt 

jämlikt då båda parterna vill och drar detta vidare, så det tror jag har stor 

betydelse (Astrid). 

 

Det visar på att Astrid anser att ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete inte enbart är 

upp till förskolechefen att arbeta fram. Utan hon pekar på att varje förskollärare måste 

ha ett intresse i att utveckla verksamheten för att det systematiska kvalitetsarbetet ska 

leda till utveckling. Agnes säger att förskolechefen alltid finns tillhands och stöttar 

förskollärarna. Hon berättar också att förskolechefens roll är att visa på de yttre 

förutsättningar som finns, som en ram, men sedan innehållet i ramen är upp till 

förskollärarna att fylla.    

 

Förskolechefen Ann-Louise menar att hela arbetslaget är delaktiga i det systematiska 

kvalitetsarbetet men att det är förskollärarna som har huvudansvaret för att arbetet 

fortgår. Enligt henne har även pedagogistan ett ansvar i verksamhetens systematiska 

kvalitetsarbete, då hennes ansvar ligger i att styra och stötta förskollärarna i arbetet. Det 
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verkställs genom att pedagogistan hjälper arbetslagen att få en kontinuitet i arbetet så att 

det blir något som sker systematiskt varje vecka på arbetslagets reflektionstid och inte 

blir ett sporadiskt arbete som görs ett par gånger per år. Förskolechefen Ann-Louise 

beskriver hur de arbetar med systematiskt kvalitetsarbete, att varje vecka “har man med 

sig sina dokumentationer [...] diskuterar vad är det som har hänt under veckan, vad har 

vi gjort, hur gick det och varför gick det som det gick”. Förskollärarna utgår alltså från 

de frågorna i sin reflektion kring verksamheten och hur den kan utvecklas. Denna 

reflektion görs med hjälp av dokumentation från verksamheten och den sammanställs 

sedan för att fem gånger per år skickas till förskolechefen. Ann-Louise läser då igenom 

dem och ger förskollärarna feedback och utifrån dem bestämmer hon riktningen på 

nästkommande års arbete och denna riktning skrivs ner i form av en arbetsplan. När 

förskolechefen pratar om de resurser som finns för det systematiska kvalitetsarbetet 

nämner hon två olika resurser. Det är den gemensamma reflektionstiden på en och en 

halv timme som varje arbetslag har en gång i veckan. Hon säger att det är viktigt att 

arbetslaget får sitta tillsammans och reflektera för att kunna använda alla medarbetares 

tankar och reflektioner i det systematiska kvalitetsarbetet. Den andra resursen hon 

beskriver är pedagogistan som förser förskollärare och förskolechefen med stöd, hjälp 

och utbildning. Den utbildningen som pedagogistan ger beskriver Ann-Louise som 

intern och något som ger alla förskollärare samma grund att stå på men hon säger också: 

“Externa utbildningar finns det ju [...] enskilda pedagoger och förskolechefer som har 

utbildat sig mer inom systematiskt kvalitetsarbete”. Detta kan tolkas som att hon ser den 

interna utbildningen som viktigare än den externa för att den interna är öppen för alla 

medarbetare och de får på det sättet möjlighet att ta till sig samma information. Medan 

den externa inte kan ges till alla och därför ger den inte samma förutsättningar för alla 

medarbetare. Samtidigt ger den externa utbildningen möjligheter för dem som är 

intresserade av att utbilda sig mer inom ämnet. 

 

Ann-Louise berättar att hennes roll i det systematiska kvalitetsarbetet är att bestämma 

riktningen på arbetet “Det är dit vi är på väg, gör det som ni vill men det är dit vi är på 

väg”. Detta visar på att hon sätter ramarna för verksamheten men att det är upp till 

förskollärarna att genomföra arbetet utifrån ramarna. Hon säger att det är viktigt att hon 

som chef har en relation till sina medarbetare och vågar ta problem och frågor direkt när 

de uppkommer och att hon är tydlig med vad hon förväntar sig av sina medarbetare.  
 

Det är en del som fortfarande tror det i förskolan att det är chefen som 

har det yttersta ansvaret. Men nej jag har inte riktigt det, jag har inte 

yttersta ansvaret för det pedagogiska arbetet som bedrivs på avdelningen. 

Jag är ytterst ansvarig för hela förskolans pedagogiska arbete men på 

avdelningen är det förskollärarna som är ansvariga (Ann-Louise). 
 

Även genom detta citat visar hon på att hon sätter ramarna och förskollärarna ansvarar 

för att genomföra arbetet på den egna avdelningen. Men hon visar också att hon har 

klargjort för sina medarbetare att det är denna ansvarsfördelning som gäller på 

förskolan. Förskolechefen Ann-Louise säger att förskollärarna har ett stort pedagogiskt 

ansvar och att de har ansvar för samspelet: “är man förskollärare så har man ledartröja”. 

Som förskollärare måste du alltså se dig som en ledare i förskolan med allt vad det kan 

innebära. 

 
7.2.1.1 Synen på kvalitet på förskolan Apelsinen 

Två av förskollärarna på förskolan Apelsinen upplever att frågan om kvalitet i förskolan 

är stor och komplicerad. Alla förskollärarna väver dock in både barn och styrdokument i 

diskussionen kring kvalitet. Förskolläraren Astrid nämner förskolans styrdokument i 
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relation till begreppet kvalitet: “Man har läroplanens mål och intentioner med sig i varje 

enskilt fall”. Förskollärarna Alma och Agnes använder sig av formuleringar som liknar 

styrdokumenten. De säger att “lärandet liksom integreras i det dagliga” och att det måste 

vara “en meningsfull pedagogisk verksamhet”. Detta visar på att förskollärarna har 

läroplanen med sig i sitt vardagliga arbete och integrerar den i reflektionen kring 

kvalitet och därigenom även i det systematiska kvalitetsarbetet. Agnes och Astrid 

beskriver också att mötet med barnen är en aspekt av förskolans kvalitet. Alma menar 

att barns trygghet också kan ses som en aspekt av kvalitet eftersom “trygghet är det 

första så för utan trygghet så blir det inget lärande och så vidare”.  

 

I likhet med två av förskollärarna menar Ann-Louise att kvalitet är en fråga som kan 

innebära många olika svar. Förskolechefens beskrivning av vad kvalitet är i förskolan 

skiljer sig något från förskollärarnas tankar. Hon relaterar kvalitet till förskolans 

styrdokument och huruvida verksamheten arbetar utifrån läroplanens intentioner samt 

huruvida verksamheten uppnår de mål som finns. Begreppet kvalitet kopplar hon också 

till barnen i relation till läroplanen: “vad är det jag vill att barnen ska ha med sig, vad är 

det viktigaste att fokusera på i läroplanen”. Detta tolkar vi som att hon i huvudsak 

relaterar begreppet kvalitet till styrdokumenten för att sedan även reflektera kring barn 

och kvalitet men då i relation till läroplanen. 

 
7.2.2 Förskolan Ballongens arbetssätt 

Förskollärarna på Ballongen är överens om att alla i arbetslaget utför det systematiska 

kvalitetsarbetet tillsammans. Bodil säger att “Jag vet att det är förskollärarna som har 

det yttersta ansvaret” men också att alla i arbetslaget hjälps åt. Hon visar här en 

medvetenhet om att förskollärarna egentligen har det yttersta ansvaret men att de har 

utarbetat ett arbetssätt där alla hjälps åt. Förskollärarna på Ballongen berättar att de 

utgår från olika mallar i det systematiska kvalitetsarbetet. De använder sig av ett årshjul 

för att säkra upp att alla deras mallar används. Dessa mallar använder de en till två 

gånger per år, beroende på vilken mall det är. Det handlar om mallar för exempelvis 

utvecklingssamtal, självskattning av arbetslaget och sig själva som pedagoger samt 

arbetet med likabehandlingsplanen
1
. Detta är något som alla förskollärare på Ballongen 

poängterar flera gånger under varje intervju i relation till det systematiska 

kvalitetsarbetet. Samtliga förskollärare säger att de får vara delaktiga i hur det 

systematiska kvalitetsarbetet struktureras. 
 

Ofta när det är något nytt som ska hända så får alla vara med och tänka 

om det först och skriva ner saker som alla har tänkt på sen tar man 

hänsyn till det och så kollar man att det här är kanske det som de flesta 

har tyckt att det handlar om [...] alla kommer till tals [...] det är inte bara 

så att man får ett papper såhär [...] hon visar på det här har ni sagt här och 

det här har vi åtgärdat på detta sätt så att man hänger med (Berit). 
 

Berit visar här på att alla medarbetare får chansen att uttrycka sin åsikt om nya saker i 

verksamheten. Hon ger även uttryck för att det är demokratiska principer som styr hur 

de nya sakerna utformas eftersom det är majoritetens åsikt som blir styrande i 

utformningen. Förskollärarna säger att de skickar in de mallar de arbetar med till 

förskolechefen och hon ger dem sedan respons på detta. Bodil beskriver att “det svarar 

hon också på förr eller senare i alla fall när hon hinner”. Hon uttrycker här en tanke 

kring att förskolechefen inte verkar ha tillräckligt mycket tid avsatt för att svara på varje 

mall inom en rimlig tidsram.  

                                                 
1
 Av anonymitetsskäl har vi valt att inte redogöra för exakt vilka mallar som avses eftersom vissa kan ses 

som specifika för den aktuella förskolan. 
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Utanför detta årshjul ligger en mall som kallas för pedagogisk planering. Bea beskriver 

den pedagogiska planeringen på följande vis “en pedagogisk planering ingår ju förstås 

också [...] den går ju ut på att planera en aktivitet och analysera den, dokumentera den 

och analysera den för att gå vidare och det gör vi ju så mycket vi hinner [...] men vi gör 

den i alla fall på varje område vi jobbar med”. Pedagogisk planering beskrivs då som ett 

verktyg för att synliggöra de olika områdena som avdelningen arbetar med. Men hennes 

uttalande rymmer också en reflektion kring att det saknas tid för att genomföra 

pedagogiska planeringar på allt arbete inom förskolan. Det är något som även Berit 

upplever. Hon menar att ibland hinner de inte göra pedagogiska planeringar till alla 

projekt och då får de skriva dem i efterhand. Hon säger att då gör förskollärarna en 

pedagogisk planering i huvudet som de sedan skriver ner när de får tid.  
 

Vi gör pedagogisk planering, så vi har gått igenom de flesta områden i 

läroplanen på ett läsår och i den pedagogiska planeringen så står det vilka 

mål som detta syftar till då och hur vi ska utföra det och hur vi ska 

dokumentera det. Och så utvärderar vi det, hur det gick och analyserar 

och åtgärder och utveckling (Bodil).  
 

Hon menar att pedagogisk planering är ett verktyg för att synliggöra så att verksamheten 

följer läroplanen men det är även ett verktyg för att utveckla verksamheten i önskad 

riktning. Vi tolkar även citatet som att hon beskriver uppföljning, utveckling och 

utvärdering som delar i det systematiska kvalitetsarbetet i relation till den pedagogiska 

planeringen. 
 

Jag tycker man kan säga att allt det tillsammans blir en utvärdering av 

vårt arbete, inte av barnens arbete för det är ju liksom, det ska ju inte 

utvärderas på samma sätt. Sen ska man ju bara sträva mot alla målen men 

det är ju viktigt att vårt arbete verkligen går mot läroplansmålen (Bodil). 
 

Bodil visar här på vad hon anser är kärnan i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är 

vikten av att utvärdera förskollärarnas arbete och inte barnen för att på så sätt få syn på 

om det finns områden där verksamheten brister i relation till läroplanen.  

 

I relation till det systematiska kvalitetsarbetet reflekterar respondenterna också kring 

vilka resurser som finns. Alla förskollärarna poängterar att den gemensamma 

reflektionstiden på en timme i veckan är värdefull. De tar upp att det är viktigt att sitta 

tillsammans i arbetslaget under reflektionstiden och diskutera för att det systematiska 

kvalitetsarbetet ska fungera. 
 

Vi har en timme i veckan då är det mycket som ska göras, det är ju inte 

bara det här arbetet med pedagogisk planering, det är mycket andra saker 

som ska göras då också [...] reflektera tycker jag ju egentligen är det 

bästa att få göra på den timmen för den räcker ju inte till både att 

reflektera och planera (Bea). 
 

Bea ger här uttryck för vad vi ser som en tidsbrist. Hon upplever att en timme i veckan 

inte är tillräckligt för att både planera och reflektera och hon ser att reflektionen är 

viktigare än planeringen. Berit säger att det finns väldigt få resurser till det systematiska 

kvalitetsarbetet. Hon ser de färdiga mallarna som förskollärarna har tillgång till som en 

resurs vilket också Bea och Bodil gör. Berit nämner att det inte finns så många vikarier 

att sätta in i verksamheten och det är en resurs som saknas enligt henne. Vad 

förskollärarna säger kring utbildning inom systematiskt kvalitetsarbete skiljer sig något. 

Berit anser att det inte har fått någon utbildning utan de har fått lista ut hur det 

systematiska kvalitetsarbetet bör fungera själva och med hjälp av förskolechefen. Bodil 
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säger att de har fått utbildningar i form av kvalitetsdagar, studiedagar och föreläsningar. 

Bea pratar också om föreläsningar och menar att det har varit väldigt skiftande kvalitet 

på dessa. Hon tycker att de ofta beskriver att det systematiska kvalitetsarbetet ska 

utföras men inte hur detta arbete ska utföras. De skiftande tankarna kring utbildning kan 

bero på att de har fått olika utbildningar eller att de tolkar begreppet utbildning på olika 

sätt.  

 

Samtliga förskollärare anser att respons och feedback från förskolechefen är en viktig 

del i samspelet och för att kunna utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Bodil säger 

att förskolechefen “pushar på [...] även om man tycker att hon kan vara tjatigt nu 

kommer detta igen liksom så kanske man ändå behöver den pushen att nu måste du göra 

detta” och att de “får alltid respons”. Detta tolkar vi som att hon tycker att 

förskolechefens påminnelser och drivkraft i det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig 

del i utvecklingen och genomförandet av arbetet. Men även som att förskolechefen 

motiverar förskollärarna till att genomföra det systematiska kvalitetsarbetets olika delar 

genom att pusha och påminna dem vad som ska göras vid olika tillfällen. Bea beskriver 

samspelet såhär: “Hon vill veta [...] hon vill gärna se och höra och läsa det vi skriver 

och kommentera det”. Här tydliggör Bea att förskolechefen har ett stort intresse av att 

ha kunskap om hur verksamheten fungerar. Förskollärarna tycker att förskolechefen 

Britt-Marie är bra på att påminna dem om vad som ska göras. Bea säger att Britt-Marie 

som förskolechef är tydlig och säker och hon har klargjort vad förskolechefen 

bestämmer och vad som är upp till förskollärarna att bestämma. Hon berättar också att 

“hon vill kontrollera att alla avdelningar följer mallen som är bestämt [...] ibland kan 

man känna att man är kontrollerad”.  

 

Förskolechefen på Ballongen anser att det är förskollärarna som har det stora ansvaret i 

det systematiska kvalitetsarbetet. “Barnskötarna genomför det, absolut, men det är ju 

ändå förskolläraren som måste ta ett ansvar”. Detta tolkar vi som att hon är medveten 

om att arbetslaget fördelar det systematiska kvalitetsarbetet mellan sig oavsett vad 

personalen är utbildad till. Men att hon ändå vill poängtera att det är förskollärarna som 

har huvudansvaret och inte barnskötarna. Britt-Marie reflekterar över sin roll och säger 

då att “Jag har ett jätteansvar att ge dem förutsättningar, utbildningar, pushning och 

coaching”. Hon berättar att det systematiska kvalitetsarbetet finns “i arbetet i vardagen, 

dagligen [...] inte någonting vi gör en gång om året [...] ett processarbete hela vägen, 

avstanning, uppföljning och utvärdering”. Här visar hon hur viktigt hon anser att arbetet 

är och att det inte får ske endast någon gång per år. Hennes båda uttalanden kan även 

tillsammans tolkas som att hon har ett ansvar för att leda förskollärarna till ett arbetssätt 

där det blir en systematik i kvalitetsarbetet. Britt-Marie berättar att hon tillsammans med 

förskollärarna har gjort upp en cykel där alla delar i deras systematiska kvalitetsarbete 

finns med. Hon säger att de använder sig av olika typer av färdiga mallar i det 

systematiska kvalitetsarbetet; exempelvis för deras likabehandlingsplan, 

utvecklingssamtal, självskattning för pedagogerna och pedagogiska planeringar. Britt-

Marie anser att likabehandlingsplanen är ett mycket viktigt dokument i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Hon säger att “förskolan tillsammans har gjort den till sin egen” och 

genom att arbeta med den i det dagliga arbetet menar Britt-Marie att de når upp till de 

mål i förskolans läroplan som rör normer och värden. Här poängterar hon att hon ser 

likabehandlingsplanen som en av grundstenarna i förskolan som alla dagligen behöver 

arbeta med. Britt-Marie berättar att hon begär att alla avdelningar ska skriva 

månadsbrev till föräldrarna och att som hon ska få ta del av dem. Pedagogisk planering 

beskriver hon som ett verktyg där förskollärarna ska sätta sig ner och utifrån en tanke 

kring vad barngruppen behöver ska de formulera ett syfte, vad de vill göra och vad de 
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vill att barnen ska få med sig. Efter det kan de lägga på aktiviteter. Britt-Marie anser att 

det är viktigt att göra många observationer och samla in material men även att stanna av 

och granska, analysera och utvärdera det insamlade materialet för att se hur de ska gå 

vidare.  
 

[Att] känna vibbarna och hur det funkar där ute [...] och styra upp det [...] 

för någonstans är det ändå i ledarskapet man driver de här frågorna, 

håller i, håller kvar, frågar efter resultat, ger analyser, ger tillbaka. Jag 

tror att där måste ledaren ta sin stora, stora roll (Britt-Marie). 
 

Här beskriver Britt-Marie vikten av hur hon är som ledare för förskolan och att hennes 

ledarskap påverkar det systematiska kvalitetsarbetet. Det är upp till henne som chef att 

driva vidare arbetet och motivera och kontrollera förskollärarna. På så sätt kan det 

systematiska kvalitetsarbetet bedrivas på ett sätt som genererar utveckling för 

verksamheten. Britt-Marie säger att de resurser som finns för det systematiska 

kvalitetsarbetet bestäms i januari varje år när de lägger sin budget. Hon ser studiedagar 

och den timmes reflektionstid som varje arbetslag har i veckan som hjälpfulla resurser. 

Britt-Marie berättar att det råder brist på vikarier att sätta in när arbetslaget behöver 

stanna upp vilket hon ser som en bristande resurs som kan hindra det systematiska 

kvalitetsarbetet. Hon tar upp att det finns utbildningar inom det systematiska 

kvalitetsarbetet som Skolverket och universitetet genomför men att ingen av hennes 

medarbetare har gått dem. Britt-Marie säger att hon “istället tillsammans med dem har 

drivit fram ett sätt att hantera hur vi jobbar med det, vi har nog snickrat till vår modell”. 

Detta kan tolkas som att hon ser den interna diskussionen och reflektionen mellan 

förskollärarna och henne själv som utbildning för medarbetarna.    

 

Förskolechefen Britt-Marie tar upp att samspelet med förskollärarna “i alla de här 

mötena, att lyssna av dem och stötta upp dem där det känns svårt” är viktigt för henne 

som förskolechef. Hon säger också att hon vill ge feedback tillbaka tillförskollärarna. 

Hon beskriver även hur hon kan ses som förskolechef genom att säga: 
 

Jag vågar även påstå att jag går fort fram och jag vet att det är en lite till 

min nackdel, jag är fru bråttom. Jag vill inte heller att någon förskola ska 

drivas vidare i min enhet på ett eget sätt utan jag vill ha in det i samma 

system och ofta köper dem det när de känner att det liksom känns 

förpackat bra. Att det ger något till er [...] Ska vi se om vi kan styra upp 

det, kommer jag med mina mallar igen (Britt-Marie).  
 

Hon beskriver här sin roll som ledare, att hon är någon som är mån om samspelet med 

medarbetarna och vill stötta och hjälpa dem. Men hon är samtidigt medveten om att hon 

ibland kan pusha för mycket och anses ha bråttom. 

 
7.2.2.1 Synen på kvalitet på förskolan Ballongen 

På Ballongen finns det individuella skillnader i hur kvalitet beskrivs. Förskolläraren Bea 

relaterar begreppet kvalitet till arbetet med barnen. Hon säger att “kvalitet i förskolan 

det är att man har en medvetenhet i varje möte och att det är mötet med barnen som är 

viktigt”. Bea tar upp att kvalitet är att barnen får inflytande och kan känna sig 

engagerade och nyfikna. Hon säger att kvalitet är tid, tid att vara med barnen. Detta 

tolkar vi som att för henne ligger begreppet väldigt nära barnen. Har barnen det bra och 

får ta del av en verksamhet som gynnar dem är det ett tecken på att verksamheten har 

hög kvalitet. Bodil anser att kvalitet är att barnen ska vara trygga och ha roligt och att 

förskolan jobbar efter läroplanen. Förskolläraren Berit relaterar begreppet kvalitet till 

kopplingen mellan processen i det systematiska kvalitetsarbetet och förskolans kvalitet 
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“att man uppfyller alla, ja målen i läroplanen egentligen och att man följer upp och 

dokumenterar och ser vad man faktiskt har gjort”. Hon kopplar alltså ihop det 

systematiska kvalitetsarbetet med läroplanen i relation till kvaliteten i förskolan. Vi kan 

här se att skillnaden ligger i vad förskollärarna kopplar samman begreppet kvalitet med 

barnen, läroplanen eller både och. 
 

Det handlar faktiskt om att se till att det som står i våra styrdokument, 

både skollag som är tvingande och vår läroplan, att de utförs på ett 

mycket adekvat sätt. Det är kvalitet när vi kan se att vi jobbat mot de 

målen som är där [...] Alla barn ska ha fått möjligheter, erfarenheter, 

upplevelser utifrån alla de mål som är skrivna (Britt-Marie). 
 

Britt-Maries svar kring vad kvalitet är i förskolan tolkar vi som att för henne hör 

begreppet kvalitet i första hand ihop med styrdokumenten och kvalitet är när 

verksamheten uppfyller de mål som styrdokumenten redogör för. Men hon hänvisar 

även till barnen men då i relation till styrdokumenten. Vi tolkar det som att hon ser att 

om en verksamhet har hög kvalitet så uppfylls målen och då får barn varierade 

möjligheter och får vistas i en gynnande miljö.  

 
7.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att se att förskolornas arbetssätt kring systematiskt 

kvalitetsarbete innehåller både likheter och skillnader. Delaktighet och samspel är en 

viktig faktor på båda förskolorna. Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras 

tillsammans med arbetslaget under bland annat reflektionstider. Flertalet respondenter 

pekar även på att förskollärare och förskolechef får vara delaktiga i utformningen av det 

systematiska kvalitetsarbetet. Dock skiljer sig beskrivningarna kring arbetssätt åt. Detta 

tolkar vi beror på att det är upp till varje enskild enhet att utforma sitt eget systematiska 

kvalitetsarbete för att det inte finns någon universell mall att utgå från. Därigenom är 

det ofrånkomligt att det blir skillnader i hur det systematiska kvalitetsarbetet utförs på 

de olika förskolorna. Utifrån resultatet tolkar vi det som att förskolan Apelsinen lägger 

vikten på att varje vecka sätta sig ner och reflektera och analysera veckans aktiviteter 

utifrån frågor som; hur gick det, vad kan göras bättre, hur ska vi utveckla det och så 

vidare. Förskolan Ballongen lägger istället vikten på de avstanningar som görs under 

året för att utvärdera verksamhetens arbete. Dock kan vi i resultatet se att båda 

förskolorna använder sig av både avstanningar och reflektionsarbete i vardagen när de 

bedriver det systematiska kvalitetsarbetet. Men i intervjuerna väljer respondenterna att 

lägga vikten på olika delar. Vilket kan tolkas som att på Apelsinen ses reflektionen i 

vardagen som mer betydelsefull än avstanningarna medan det på Ballongen kan tolkas 

tvärtom.  

 

När respondenterna reflekterar kring hur de ser på kvalitet framkommer två mönster; de 

ser kvalitet i relation till barn och/eller styrdokument. Vi kan urskilja att förskollärare 

tenderar att relatera begreppet till barn i högre grad än förskolecheferna som tenderar att 

i huvudsak koppla kvalitet till styrdokumenten. Detta kan ses som ett resultat av att 

förskollärarna arbetar mer aktivt med och nära barnen medan förskolecheferna, som har 

det övergripande pedagogiska ansvaret, arbetar mer intensivt med styrdokumenten och 

därför i huvudsak relaterar kvalitet till dem. 
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8 Analys 
Nedan redovisas vår tolkning och analys av resultatet utifrån de teorier vi har valt och 

med hjälp av tidigare forskning för att fördjupa tolkningen och analysen. I första hand 

används tidigare forskning i förhållande till förskolornas syn på kvalitet. I analysen 

kommer vi, till skillnad från resultatet, att analysera båda förskolorna under samma 

rubrik. Detta för att analysen inte ska bli så upprepande och för att knyta ihop de båda 

förskolornas likheter och skillnader på ett tydligt sätt.  

 

8.1 Uppfattningar kring systematiskt kvalitetsarbete 
På förskolan Apelsinen är förskollärarnas uppfattningar kring det systematiska 

kvalitetsarbetet samstämmiga med förskolechefen. Vilket kan ses som ett uttryck för en 

normativt styrd verksamhet där vikten ligger på att de anställda delar samma förståelse 

och tankar (Kärreman & Rennstam, 2012). Eftersom förskollärarna genomgående 

uppfattar systematiskt kvalitetsarbete som ett positivt verktyg tolkar vi det som att det 

pekar på en verksamhet som präglas av ett sociokulturellt perspektiv. Där de i samspel 

med varandra har utarbetat ett arbetssätt som de ser som framgångsrikt (Säljö, 2014) 

vilket gör att de har en positiv uppfattning av arbetet. På förskolan Ballongen beskriver 

förskollärarna sina uppfattningar med ord som vi inte kan se som varken tydligt positiva 

eller negativa utan istället i mer neutrala ord. Det är något som kan tolkas som att de 

har, mer eller mindre, blivit tilldelade en uppfattning istället för att skapa en egen. Det 

visar tendenser på det Ramström (1963) kallar direktstyrning och i sin tur det Bolman 

och Deal (2012) kallar regelstyrning. Den begränsade friheten att besluta och de tydliga 

reglerna från högre instanser gör att de hanterar händelser på liknande sätt men även att 

deras åsikt inte har något utrymme i hur organisationen styr sitt arbete. Vilket har gjort 

att de inte skapat sig en egen uppfattning. Samtidigt kan det ses som tecken på normativ 

styrning, att de har fått lära sig både de uttalade och outtalade regler och uppfattningar 

som finns inom verksamheten (Kärreman & Rennstam, 2012).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet blir frågan om lärande och utveckling hur 

människor tillägnar sig olika redskap och genom att använda dessa förstår vi vår 

omvärld (Säljö, 2014). Bara för att människor tar till sig dessa redskap i samspel med 

andra betyder inte det att sker på en gång. Vi kan se kopplingen till att en av 

förskollärarna på förskolan Apelsinen beskriver att många kullerbyttor behöver göras 

innan de hittar ett fungerande arbetssätt. Det är med andra ord inget som utarbetas och 

organiseras över en dag utan kräver både diskussioner och reflektioner för att komma 

fram till vilket arbetssätt som fungerar bäst för den specifika förskolan. En svårighet 

som framkommer är förskollärarens egen förmåga att tänka på ett visst sätt kring det 

systematiska kvalitetsarbetet. Vilket kan relateras till en normativ styrning som syftar 

till att “påverka de anställdas föreställningar om sig själva och sin verklighet” 

(Kärreman & Rennstam, 2012:186). Beskrivningen av normativ styrning kan även 

kopplas till förskolechefen på förskolan Ballongen som uttrycker att hennes uppfattning 

är att det systematiska kvalitetsarbetet är en resa för pedagogerna. En resa där hennes 

roll handlar om att forma dem in i ett visst tänk. Ytterligare tecken på normativ styrning 

ser vi hos en av förskollärarna på förskolan Ballongen som beskriver att hon till en 

början hade en negativ inställning till systematiskt kvalitetsarbete men att den nu är mer 

positiv. Vilket kan tolkas som att hon numera är en del av den normativa styrningen och 

att hon på så vis genomgått olika socialisationsprocesser för att dela den gemensamma 

uppfattningen som finns inom verksamheten (Kärreman & Rennstam, 2012). På 

förskolan Ballongen är förskolechefens uppfattning kring systematiskt kvalitetsarbete 

att det är viktigt för henne att motivera sina medarbetare och belysa att det inte ska 
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göras för att hon eller någon högre upp ber om det. Det kan tolkas som att hon 

argumenterar för att verksamheten inte ska ses som regelstyrd (Berg, 1999). Samtidigt 

ger en av förskollärarna på förskolan Ballongen uttryck för att det finns tendenser på en 

regelstyrd verksamhet då hon har uppfattningen att hon har viss nytta av systematiskt 

kvalitetsarbete men att till största delen utförs det för att hon måste. Det kan tolkas som 

att beslutet om att det ska genomföras kommer från en instans högre upp.  

 

Tid är en annan faktor som beskrivs som en svårighet vilket alla respondenterna på 

förskolan Ballongen samt en av förskollärarna på förskolan Apelsinen tar upp. De skulle 

önska mer tid och det är något som enligt Renblad och Brodin (2012) är en vanlig 

uppfattning. På förskolan Apelsinen ser resterande respondenter inte tid som en 

svårighet. Det kan istället kopplas till det Brodin och Renblad (2014b) skriver att det är 

viktigt att förskolechefen avsätter tillräckligt mycket tid för att genomföra det 

systematiska kvalitetsarbetet på ett bra sätt. I relation till detta belyser en av 

förskollärarna samt förskolechefen på förskolan Ballongen att tid ändå inte är något som 

behöver vara en svårighet. Dels eftersom tid tjänas genom att hitta modeller för att 

genomföra det systematiska kvalitetsarbetet på ett smidigt sätt samt genom att ha 

tankesättet att det är samma arbete de ska göra nu som tidigare fast nu ska det göras 

snyggare och bättre. Förskolechefen på förskolan Ballongen beskriver också att 

systematiskt kvalitetsarbete är nödvändigt för att förskollärarna ska få bekräftelse på att 

deras yrke är viktigt och för att de ska kunna upprätthålla en stolthet över sitt yrke. 

Denna beskrivning ligger i linje med Sheridan, Williams och Sandbergs (2012) tankar 

om det systematiska kvalitetsarbetet. De menar att arbetet ska stärka förskollärarnas 

yrke men även nätverket mellan dem. 

 

Brodin och Renblad (2014b) menar att delen i det systematiska kvalitetsarbetet som 

innebär att förskollärarna ska granska verksamheten på ett kritiskt sätt är en svårighet. 

Detta ger även en av förskollärarna uttryck för då hon upplever att det är svårt att 

granska sig själv och den verksamheten hon befinner sig i. 

 

8.2 Arbetssätt kring det systematiska kvalitetsarbetet 
Ett mönster som framkommer i samtliga intervjuer är vikten av att sitta tillsammans och 

utföra det systematiska kvalitetsarbetet. De berättar att förskollärarna och deras 

medarbetare sitter tillsammans och reflekterar, analyserar, tolkar och diskuterar det då 

alla tolkar situationer olika. De tar även vara på varandras styrkor för att göra arbetet så 

bra som möjligt vilket visar på en kunskaps- och utvecklingssyn som ligger i linje med 

det sociokulturella perspektivet. Säljö (2014) skriver att utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på samspel kan ett kollektiv utföra otroliga saker genom att ta vara på det 

individuella. Beskrivningen av att de hjälps åt inom arbetslaget i relation till 

förskolechefens yttersta ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet pekar på det 

Bolman och Deal (2012) skriver om att det är viktigt att ledarskapet fördelas på olika 

nivåer och inte enbart hos den formella chefen för att en verksamhet ska fungera bra. 

Att de hjälps åt inom verksamheten och förskolechefens yttersta ansvar kan därför 

tolkas som att förskolechefen har, som den formella chefen, ett övergripande ansvar. 

Samtidigt som förskollärarna tillsammans också får ta ett visst ansvar. Vilket även kan 

ses i likhet med Lind Nilssons (2010) beskrivning av att förmågan att bestämma och 

påverka inte enbart ligger hos ledaren i sig utan även hos medarbetarna. 

 

På förskolan Apelsinen ser vi att beskrivningarna av respondenternas arbetssätt stämmer 

väl överens med varandra. Det kan tyda på en normativ styrning där det finns samma 

föreställningar och tolkningar om hur arbetet ska utföras (Kärreman & Rennstam, 
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2012). Det kan samtidigt tolkas som ett tecken på att de tillsammans med pedagogistan 

har utarbetat ett arbetssätt som fungerar för dem. Vilket kan ses ur ett sociokulturellt 

perspektiv där vikten av att samspela med andra aktörer och sin omgivning för att uppnå 

mer kunskap poängteras (Säljö, 2014). Förskolan Ballongens arbetssätt visar å andra 

sidan tecken på ramstyrning då de använder sig av färdiga mallar i sitt arbete och dessa 

färdiga mallar ses då som tydliga ramar för vad varje enskild mall ska innefatta (Berg, 

1999). Utifrån dessa ramar har sedan förskollärarna möjlighet att påverka innehållet i 

likhet med Lind Nilssons (2010) beskrivning av relationen mellan en ledare och dennes 

medarbetare där medarbetarna har möjlighet att inom vissa ramar påverka och styra. De 

färdiga mallarna kan även ses i relation till regelstyrning. Bolman och Deal (2012) 

beskriver regelstyrning som att det finns regler för hur arbetsuppgifter ska genomföras 

samt anvisningar som ska följas. För mallarna finns det tydliga anvisningar då flertalet 

av dem ska skickas in till förskolechefen vid specifika tillfällen under året. När under 

året som de ska skickas in styrs utifrån den arbetsplan som förskolan använder sig av.  

Två av respondenterna på förskolan Ballongen beskriver att de inte har fått någon 

utbildning. Detta relaterar vi till det Brodin och Renblad (2014a) skriver om att 

förskollärare ofta upplever att de har fått fel sorts utbildning eller inte fått tillräckligt 

med tid för att bearbeta utbildningen. Därför har förskolan Ballongen istället snickrat 

ihop en egen modell som fungerar för dem. Vilket Sheridan, Williams och Sandberg 

(2012) styrker genom att skriva att det är vanligt att verksamheter vill utarbeta egna 

modeller för det systematiska kvalitetsarbetet. Att de har gjort en egen modell tyder på 

att de i interaktion med varandra har utvecklat sitt arbetssätt (Säljö, 2014). Vikten som 

samtliga respondenterna ger stöd och respons från förskolechefen är ytterligare ett 

tecken på att båda förskolorna har ett sociokulturellt perspektiv där samlärandet ses som 

viktigt.  

 
8.2.1 Förskolechefens roll 

I grund och botten är förskolechefernas roll densamma för alla förskolechefer enligt 

styrdokumenten men i intervjuerna ser vi tecken på att rollen kommer till uttryck på 

olika sätt hos de båda förskolecheferna. 

 

Förskolechefen på Ballongen beskriver att det är upp till henne att genom sitt ledarskap 

styra upp och driva det systematiska kvalitetsarbetet vidare vilket visar tecken på hennes 

formella roll som chef för verksamheten och den makt som följer (Nilsson, 2005). En av 

förskollärarna beskriver att förskolechefen kan ses som tjatig och bestämmande i likhet 

med en auktoritär ledare samtidigt som den pushen som kommer från förskolechefen 

kan behövas. Förskollärarna beskriver att förskolechefen vill ha kontroll över att alla 

avdelningar följer den bestämda mallen. Vilket kan ses som Bolman och Deals (2012) 

beskrivning av regelstyrning, då det finns regler inom verksamheten som ska följas. Det 

kan även tolkas som att hon är en auktoritär ledare, i likhet med Nilssons (2005) 

beskrivning, att en auktoritär ledare måste ha kontroll över arbetsuppgifter samt att 

denne kräver lydnad. Förskolechefens auktoritära ledarskap samt regelstyrning ger även 

förskolechefen uttryck för då hon berättar att hon begär att förskollärarna skriver 

månadsbrev till föräldrarna samt att de även skickas till henne. På så sätt kräver 

förskolechefen lydnad av sin personal och att de följer de regler som finns kring deras 

månadsbrev. Ytterligare tecken på förskolechefens auktoritära ledarskap samt 

regelstyrning ser vi i förskolechefens tankar kring hur hon ses som förskolechef. Hon 

vill inte att någon förskola under hennes regi ska drivas på sitt eget vis utan de ska ha 

samma system. Hennes tankar visar samtidigt tecken på normativ styrning i likhet med 

Kärreman och Rennstams (2012) beskrivning av att ändra de anställdas tolkningar, 

förståelser och tankar. 
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Bolman och Deal (2012) skriver att ledarskap är något som behöver anpassas till 

situationen som råder. Vilket vi ser genom att utöver auktoritärt ledarskap agerar 

förskolechefen på Ballongen som en grupporienterad ledare som är mån om gruppens 

ansvar och delaktighet samt tar till sig åsikter och tankar (Nilsson, 2005). 

Grupporienterat ledarskap ser vi tecken på när förskolechefen beskriver att hon har 

ansvaret att ge förskollärarna rätt förutsättningar, coaching, utbildning och pushning. 

Detta kan tolkas som att förskolechefen ansvarar för att finnas som ett stöd för sina 

medarbetare när det behövs och när de ber om det. Samtidigt så beskriver förskollärarna 

att de får vara delaktiga i strukturerandet av kvalitetsarbetet och det visar på att 

förskolechefen tar hänsyn till deras åsikter och tankar. Det kan även tolkas som ett 

samspel mellan förskolechefen och förskollärarna utifrån Säljös (2014) beskrivning av 

ett sociokulturellt perspektiv och tanken om att ta vara på den enskildas redskap som 

finns i kollektivet och på så sätt tillägna sig nya redskap samt utveckling av det 

individuella och det kollektiva. Denna typ av samspel kan vi se tecken på i 

förskolechefens förklaring om att förskolan tillsammans har gjort om 

likabehandlingsplanen så att den fungerar i deras verksamhet.  

 

Det sociokulturella perspektivet handlar om hur människan tar tillvara på de redskap 

som hon har för att sedan utvecklas i interaktion med andra (Säljö, 2014). I relation till 

detta trycker förskollärarna på förskolan Apelsinen på vikten av att samspela både med 

förskolechefen och med pedagogistan genom att få respons, utbildning och stöd i arbetet 

för att det ska utvecklas. Utbildningen som fås via pedagogistan ger dem, utifrån Säljö 

(2014), möjlighet att skapa nya redskap och kunskaper genom interaktionen för att på så 

sätt utföra arbetet. Förskolechefen och pedagogistan finns som ett stöd för 

förskollärarna genom att finnas där när hjälp behövs. Samt att pedagogistan agerar som 

bollplank för förskollärarna när det gäller diskussioner och frågor kring arbetet. Vilket 

också kan tolkas som att de utvecklar sina kunskaper i interaktion med andra (Säljö, 

2014) samtidigt som det visar på ledarskapsroller från förskolechefens och 

pedagogistans sida. Nilsson (2005) beskriver en ledare som en person som i samspel 

med medarbetare leder verksamheten. Samtidigt trycker Bolman och Deal (2012) på att 

ledarskapet behöver anpassas utifrån situationen. En auktoritär ledare tar egna beslut 

utan att fråga gruppen (Nilsson, 2005) vilket vi ser tendenser till på förskolan Apelsinen 

när förskolechefen samlar in de reflektioner som förskollärarna gör i sina PowerPoints. 

Det är utifrån det som förskolechefen sedan bestämmer vilken riktning verksamheten 

ska gå, då hon ser det som omöjligt att beakta alla medarbetarnas åsikter. Samtidigt ger 

riktningen förskollärarna en ram av förutsättningar. Förskolechefens tankar kring detta 

kan även tolkas som att det finns en viss ramstyrning i verksamheten när det gäller 

arbetssättet för systematiskt kvalitetsarbete. Berg (1999) skriver att ramstyrning handlar 

just om att det finns vissa bestämda ramar i verksamheten som måste följas. Efter att 

riktningen är bestämd för verksamheten är det upp till förskollärarna att ta ansvar för att 

utforma verksamheten, tillsammans med resterande medarbetare, utifrån de ramar som 

finns. Detta kan ses i likhet med att förskolechefen beskriver att hon har det yttersta 

ansvaret för verksamheten i sig men att förskollärarna har ansvar för sin egen avdelning. 

Det kan även kopplas till att förskolechefen på Apelsinen låter ansvaret gå över till 

förskollärarna och på så sätt har tillit till dem. Förskolechefen får då rollen som 

grupporienterad ledare då hon i likhet med Nilssons (2005) beskrivning tar hänsyn till 

medarbetarnas åsikter och tankar som i sin tur ger dem delaktighet i beslutsfattandet. 

Vidare kan detta ses ur ett sociokulturellt perspektiv då de i arbetslaget, kollektivet, 

utför ett samspel mellan individerna, varje medarbetare för sig (Säljö, 2014). 
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8.3 Synen på kvalitet 
På förskolan Apelsinen beskrivs begreppet kvalitet som svårt att definiera då det ses 

som en stor och komplicerad fråga i likhet med Brodin och Renblads (2014b) tankar 

kring att begreppet kan rymma många olika tolkningar. När vi tolkar samtliga 

respondenternas svar kring begreppet kvalitet kan vi på båda förskolorna urskilja två 

kategorier; kvalitet i relation till styrdokumenten och kvalitet i relation till barnen i 

verksamheten. Detta ligger i linje med det resultat som Kärrby (2001) lägger fram där 

hon menar att kvalitet kan handla om vilken grad av måluppfyllelse verksamheten har 

men att kvalitet även kan vara hur bra verksamheten anses förbereda barnen med 

kunskaper, erfarenhet och värderingar som är av betydelse för deras fortsatta utveckling. 

På förskolan Apelsinen väver samtliga respondenter in båda kategorierna av kvalitet i 

sina svar. Detta kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses som att de har utarbetat en 

samstämmig syn på kvalitet genom samspel, interaktion och diskussion med varandra 

för att på så sätt bilda en gemensam förståelse för begreppet (Säljö, 2014). Men å andra 

sidan kan det även ses som ett uttryck för normativ styrning där aktörerna har fostrats in 

ett specifikt tänk kring begreppet kvalitet (Kärreman & Rennstam, 2012). På förskolan 

Ballongen är det en av respondenterna som beskriver kvalitet endast i relation till 

barnen och hon ser kvalitet som att det skapas i mötet med barnen. Det tolkar vi som att 

hennes syn på kvalitet ligger nära det sociokulturella perspektivet där redskap skapas i 

samspel med andra aktörer och den kontext som de befinner sig i (Säljö, 2014). En 

annan förskollärare använder endast sig av styrdokumenten i sin beskrivning av kvalitet. 

Resterande respondenter på förskolan Ballongen kopplar kvalitet i relation till både barn 

och styrdokument. Det faktum att respondenternas åsikter går isär på förskolan 

Ballongen tolkar vi som tecken på att de inte har arbetat fram en gemensam förståelse 

kring begreppet utan varje individ är fri att själva tolka och använda begreppet i enlighet 

med sina egna uppfattningar. Vilket kan tolkas som att det ligger i linje med det 

Riddersporre (2010) beskriver som en distribuerad normativ styrning där individerna får 

mer frihet att tolka inom de ramar som finns. Variationen på beskrivningarna av 

begreppet kvalitet i förskolan kan även tolkas i relation till Kärrbys (2001) tankar om att 

kvalitet är ett subjektivt begrepp. Vilket ger varje individ möjligheter att beskriva det på 

ett eget sätt utan att det ses som avvikande.   
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9 Diskussion 
Under diskussionen ger vi uttryck för de tankar som har väckts hos oss under arbetet 

och varför vi tror resultatet och analysen ser ut som de gör. Även vårt metodval och 

dess konsekvenser diskuteras. Slutligen skriver vi även fram områden för vidare 

forskning. 

 

9.1 Resultatdiskussion 
Studien utgår från forskningsfrågorna kring förskollärarnas och förskolechefernas 

uppfattningar kring kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete samt vad som kännetecknar 

de arbetssätt som de olika förskolorna använder sig av i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Den utgår även från forskningsfrågorna om hur samspelet ser ut mellan 

förskollärarna och förskolecheferna samt hur deras ledarskap ser ut kring det 

systematiska kvalitetsarbetet. Analysen av resultatet ger en bild av att dessa frågor 

hänger ihop eftersom de påverkar och samverkar med varandra. Vilken uppfattning 

förskollärarna och förskolecheferna har kring systematiskt kvalitetsarbete och hur de 

arbetar med det påverkas av det ledarskap som finns i verksamheten. Vilket i sin tur 

påverkar samspelet i verksamheten. Det påvisas i analysen genom att respondenternas 

svar i intervjuerna visar tecken på olika former av styrning och ledarskap i 

verksamheten. Detta får oss att fundera över om det är ledarskapet från 

förskolechefernas sida som påverkar förskollärarnas sätt att arbeta med och uppfatta det 

systematiska kvalitetsarbetet. Vi ser att förskolecheferna på de olika förskolorna visar 

på olika typer av ledarskap där en auktoritär ledarstil generarar mindre delaktighet för 

förskollärarna än en grupporienterad ledare. Därför reflekterar vi över om 

uppfattningarna på de olika förskolorna kan påverkas av vilken grad av delaktighet som 

förskollärarna haft i själva uppstartandet av det systematiska kvalitetsarbetet. Brodin 

och Renblad (2014a) skriver att det från förskollärares sida kan vara vanligt med 

motstånd. Detta motstånd är ofta starkare när personen i fråga inte fått möjligheten att 

påverka arbetet redan från början. De belyser därför att det är viktigt att förskollärare får 

vara delaktiga redan från start för att längre fram i arbetet ha en mer positiv syn på 

arbetet. Vår reflektion är att Apelsinens medarbetare har fått vara med i hög grad vid 

uppstarten av det systematiska kvalitetsarbetet och även fått en hög grad av delaktighet i 

förändringar som har gjorts. På förskolan Ballongen har förskollärarna varit delaktiga i 

arbetet och fått komma med sina åsikter och tankar men i lägre grad än de på Apelsinen. 

Uppfattningar och arbetssätt kan därför i högre grad vara positiva och samstämmiga på 

Apelsinen än på Ballongen. Enligt denna tankegång är det alltså ledarskapet i förskolan 

som påverkar vilket samspel som förekommer och detta i sin tur påverkar sedan de 

arbetssätt och uppfattningar som finns kring det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Med detta vill vi belysa vikten av att förskollärare får vara delaktiga och ha inflytande i 

hur det systematiska kvalitetsarbetet utformas och utförs. Vår förhoppning är att denna 

studie kan få förskollärare och förskolechefer att reflektera över hur ledarskap, 

uppfattningar och arbetssätt kring det systematiska kvalitetsarbetet ser ut på deras 

arbetsplats. Vi är medvetna om att denna studies resultat inte är generella utan enbart är 

våra tolkningar av de intervjuer som genomfördes på två förskolor. Vi anser ändå att 

studiens resultat kan ge andra förskollärare och förskolechefer tankar kring hur det ser 

ut på deras arbetsplats i relation till denna studies syfte. Studien kan på så vis väcka 

tankar hos verksamma aktörer som kanske kan leda till förändring.  
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9.2 Metoddiskussion 

Vi kan se att vårt resultat förmodligen hade blivit annorlunda om vi hade valt att 

använda oss av fokusgrupper eller enkäter som metod. Om vi hade använt oss av 

enkäter skulle det kunna generera svar som är mer genomtänkta. Samtidigt är risken 

högre för att respondenterna ger oss de svar som de tror att vi vill ha samt mindre 

utförliga svar. Det är även möjligt att respondenterna tar hjälp av kollegor för att 

besvara enkäten. Det leder till att svaren inte baseras på individens uppfattningar utan 

snarare gruppens vilket inte är en del i syftet för studien. Om vi hade använt oss av 

fokusgrupper där alla respondenter på respektive förskola ingår i samma fokusgrupp 

skulle det kunna generera svar som är väldigt samstämmiga. Då finns det däremot en 

stor risk att en diskussion uteblir då syftet är att respondenterna ska redogöra för sina 

egna uppfattningar och arbetssätt. Det kan även vara svårt att få respondenternas egna 

tankar om de känner att den inte delas av resten av fokusgruppen. En annan aspekt kan 

vara att förskollärarna inte vågar framföra sina tankar om de känner en osäkerhet eller 

att tankarna kan ses som något negativt ur förskolechefens perspektiv. Därför anser vi 

att intervjuer som metod genererade ett mer trovärdigt resultat där respondenternas egna 

tankar och åsikter kan komma fram.   

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda citat och utdrag ur 

transkriberingar av intervjuer. Fördelarna är att de kan ge en bild av hur respondenterna 

uttrycker sig samtidigt som utdrag kan agera som styrkande belägg i den slutsats som 

görs i en rapport. Nackdelen är dock att ett utdrag ur en transkribering inte kan ses som 

ett bevis och detta beror på två saker. Den första är det faktum att utdrag är data som är 

utplockat från sitt sammanhang vilket gör att innebörden av orden kan förändras. Därför 

är det ur forskarens perspektiv viktigt att försöka förklara det sammanhang som utdraget 

tillhör. Det andra är att det är forskaren som avgör vilka delar av intervjun som används 

som utdrag vilket gör det svårt för läsaren att veta huruvida urvalet är rimligt för att ge 

en helhetsbild. Utdrag agerar därför främst som illustrationer av det som kommer fram 

under en intervju samt som stöd för olika resonemang och inte som klara bevis för något 

(Denscombe, 2009). I vårt resultat valde vi att redovisa de delar av intervjuerna som vi 

ansåg vara relevanta för vår studie. Vi har varit medvetna om problematiken kring detta 

och därför beskrev vi utdragen i sitt sammanhang och försökt att inte frigöra dem från 

sin kontext. Vi visade även i analysen och resultatdiskussionen att denna studies resultat 

inte kan ses som något generellt eller bevis för att verkligheten ser ut på ett visst sätt. 

Istället visade vi på tecken och tendenser som vi såg i resultatet och som vi sedan 

tolkade för att få fram en analys och en diskussion. 

 

9.3 Vidare forskning 

Som vidare forskning föreslår vi en fördjupning av varför det systematiska 

kvalitetsarbetet kan ses som en belastning som tar mycket tid och vad som kan göras för 

att motverka detta. Och på så sätt kunna motivera de anställda inom förskolan för att 

synliggöra att arbetet kan bidra med en högre kvalitet i verksamheten.  

 

En fundering vi har efter genomförandet av vår studie är varför vårdnadshavarna inte 

nämndes i intervjuerna. Lpfö (1998 rev. 2010) skriver att vårdnadshavares röster ska 

lyftas fram i förskolans systematiska kvalitetsarbete. Vi reflekterar över varför ingen av 

respondenterna i studien lyfter fram vårdnadshavarnas delaktighet. Är det för att 

vårdnadshavarna inte har en systematisk och inarbetad delaktighet i det systematiska 

kvalitetsarbetet eller finns det andra orsaker till att det inte lyfts? Detta anser vi vara en 
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fråga att forska vidare i; hur ser vårdnadshavares delaktighet ut och hur beskriver 

aktörerna i förskolan den? 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga A – Bild över systematiskt kvalitetsarbete 

 
Källa: Skolverket (2012:25)  



  
 

II 

10.2 Bilaga B – Intervjuguide 
Presentation av respondent: 

Namn:  

Yrke: 

Verksamma år: 

När gick hen sin yrkesutbildning:  

 

 Vad anser du är kvalitet i förskolan? 

 

 Hur arbetar ni med systematiskt kvalitetsarbete? 

 

o Hur ser processen ut? Vad ingår?  

o Vad anser du/vad kan/ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet? 

o Vilka är delaktiga i arbetet?  

o Hur ser ansvarsfördelningen ut? 

o Hur använder ni det systematiska kvalitetsarbetet i 

verksamhetsutvecklingen? 

 

 Hur ser du på systematiskt kvalitetsarbete? 

o Behöver vi det? 

o Är det en självklar del i er verksamhet? 

o Ser du några vinster/svårigheter med att bedriva systematiskt 

kvalitetsarbete? Vilka?  

 

 Vilka resurser finns för det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

 Vad har ni för utbildning/fortbildning i systematiskt kvalitetsarbetet? 

 

 Hur ser det övergripande samspelet ut mellan er och 

förskolechefen/förskollärarna? 

 

o Hur kommunicerar du som förskolechef/förskolechefen det systematiska 

kvalitetsarbetet på förskolan? 

o Vilka anledningar tror du ligger till grund för att samspelet fungerar som 

det gör? 

 


