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Abstrakt 
Systematic quality work in preschool – How preschool teachers thinking and working 

with systematic quality work 

 

The purpose of this study was to investigate how Swedish preschool teachers thinking 

and working with systematic quality work. All Swedish preschools are required to work 

systematically with quality. This involves several steps that follow each other in a 

specific order. It includes following up, documenting and evaluating preschool 

activities. The study is based on the theory of quality by Donabedian and Sheridan’s 

adaption of it for preschool. The sample consists of 6 preschools teachers’ interviews in 

a small town in the middle of Sweden. Individual and semi-structured interviews were 

used. The meaning given to systematic quality work in preschool is presented under 

three themes: system quality, process quality and result quality. The results reveal the 

positive thinking of Swedish preschool teachers’ about systematic quality work and the 

need for education in this area. 

 

 

Nyckelord 
Swedish preschool, quality work, documentation 

 

Tack 
Tack så mycket mina barn och min man. Ni har inte haft er ”mamma” på länge.  
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1 Inledning 
Mitt intresse för förskolans systematiska kvalitetsarbete väcktes under min tredje VFU1. 

Precis innan den läste jag en kurs som handlade om uppföljning, utvärdering och 

utvecklingsarbete i förskolan.  Kursen öppnade mina ögon för det systematiska 

kvalitetsarbetet och VFU: n väckte funderingar kring det. Det fanns förskolepersonal som 

pekade på den byråkratiska aspekten i det systematiska kvalitetsarbetet och menade att 

det inte finns tid för det. Å ena sidan tilltalade förskollärarnas argument mig och jag kände 

nästan samma frustration som de. Å andra sidan lärde jag mig att se på systematiskt 

kvalitetsarbete som ett bra verktyg för att begripa och utveckla sin egen praktik.  Det är 

lätt att bli kluven i frågan om det systematiska kvalitetsarbetet. Dock är det ett krav från 

staten som inte kan nonchaleras.  

 

Håkansson (2013) skriver att systematiskt kvalitetsarbete inte garanterar en hög kvalitet 

på förskolan. Kvalitet skapas av människor inte av kvalitetsarbete. När den administrativa 

delen av arbete inte kopplas ihop med den pedagogiska delen förlorar det systematiska 

kvalitetsarbetet sin mening. Det finns en risk för byråkratisering av systematiskt 

kvalitetsarbete om det används på ett instrumentellt sätt.  Därför är det viktigt att 

förskolechefer hjälper sina arbetsgrupper att hitta en balans i den målrelaterade och den 

”reflexiva hållningen”2 (Håkansson, 2013:30).  En kombination av uppsatta mål och 

arbetslagets egna tankar och åsikter skaffar bästa förutsättningar för ett givande 

systematiskt kvalitetsarbete. Dock är det inte bara förskolechefers uppgift, förskolans 

läroplan och strukturella bestämmelser skapar också ett handlingsutrymme för 

förskollärare. Därför är deras uppfattningar om och handlingar i det systematiska 

kvalitetsarbetet viktiga parametrar för vidare utveckling och hantering av systematiskt 

kvalitetsarbete.  

 

Föreliggande arbete grundar sig i mitt intresse för hur det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskola uppfattas av förskollärare. Arbetet syftar till att finna kunskap om hur 

förskollärare uppfattar och hanterar det systematiska kvalitetsarbetet. Fokus läggs på 

förskollärarnas beskrivning av möjligheter och begränsningar som det systematiska 

kvalitetsarbetet kan innehålla.  

 

 

 

 

  

                                                 
1 VFU betyder verksamhetsförlagd utbildning 
2 Reflexiva hållningen kopplas till begreppet reflekterad praktik, vilket betyder att förskollärare ska vara 

medvetna väljare av lärande processer och metoder i tolkning av förskolans läroplan (Håkansson, 2006).  
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2 Bakgrund 

2.1 Förskolans uppdrag i förändringarnas tid 
Förskolan i Sverige är en institution där föräldrar lämna sina barn för att kunna utöva sitt 

yrke. Arbetslösa och föräldralediga föräldrar kan lämna sina barn på förskolan max 15 

timmar per vecka. Förskolan omfattar nästan lika många barn som skolan.  Detta sker i 

en av de allra viktigaste perioderna i barns liv då deras utveckling är som mest intensiv. 

Dessa faktorer gör förskolans uppdrag och förskolepersonals arbete betydelsefull utifrån 

ett samhällsperspektiv (Renblad & Brodin, 2012). 

 

Som en av statens institutioner har förskolan ett uppdrag som innebär att de har ansvar 

för barns lärande och förskolans kvalitet. Successivt förflyttas förskolans värld från 

omsorg och uppfostran, närmare utbildning. Uppdraget är komplext och innebär att 

pedagogik, omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Samtidigt ska barn uppleva 

förskolan som en ”rolig, trygg och lärorik” verksamhet (Lpfö 98, rev. 2010:5). 

 

På 1990-talet blev förskolan en del av skolsystemet och det första steget i en utbildning 

som präglas av idén om det livslånga lärandet (Lundgren, 2010; Bjervås, 2008 ). Efter 

90-talets ekonomiska kris begränsades ekonomiska resurser, barnantalet ökade samtidigt 

som personaltätheten minskade (Johansson, 2005; Lager, 2010; Lundgren, 2010; Bjervås, 

2011). En minskad ekonomisk tillväxt ledde till att finansieringen av nödvändiga 

reformer minskades (Lundgren, 2010). Istället förväntades förskolepersonal höja 

kvaliteten med hjälp av ”effektivitet och produktivitet” (a.a., 2010:110).  

 

Förskolans statliga styrdokument är Skollagen (2010:800) och Läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98, rev. 2010). Statens styrning kombineras med kommunala lokala skolplaner. Det 

är inte alltid de kommunala skolplanerna stämmer överens med Skollagens eller 

Läroplanens intentioner. Just i frågan om kvalitetsmätning kan kommunens metoder vara 

produktion- eller skolbaserade och inte anpassade för förskolans arbete med strävansmål 

(Lager, 2010). Denna dubbelstyrning kan skapa spänningar mellan staten och 

kommunerna. En följd av dessa spänningar kan bli otillräcklig ledning och vilseledande 

instruktioner om kvalitetsarbete för förskolepersonal. En ”dubbel styrkedja” som drar åt 

var sitt håll kan vara förödande för förskolans arbete inte bara för kvalitet utan även de 

grundläggande principerna om likvärdighet och fungerande demokrati (Lindensjö, 

Lundgren, 2005; Lpfö 98, rev.2010).    

 

Den första läroplanen kom 1998 och blev reviderad 2010. Den nya läroplanen som 

trädde i kraft 2011 innehåller två nya avsnitt. Ett som handlar om uppföljning, utvärdering 

och utveckling. Den andra avsnitt handlar om förskollärarens och förskolechefens ansvar. 

Den reviderade läroplanen förtydligar och kompletterar mål och riktlinjer som berör språk 

och kommunikation, matematik, teknik och natur (Skolverket, 2010; Lpfö 98, rev.2010). 

Bemötandet av läroplanen var positivt och förskollärare upplevde att den höjde deras 

status och satte ord på deras arbete (Jonsson, 2011).  

 

I och med den nya läroplanens införande ökade klyftorna mellan barnskötare och 

förskollärare. Olika ansvars nivåer men med samma arbetsuppgifter kan skapa problem i 

samarbetet i arbetslaget (Lager, 2010). Jonsson (2011:6) menar att denna reform skapade 

konflikt mellan ”kontinuitet och förändring”. Detta innebär att förskolan har fått en roll som 

å ena sidan förstärker dess utbildningsuppdrag och å andra sidan uppmanar förskolan att 

bevara sin särart som inte är så utbildnings inriktat.  
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Oavsett de negativa effekterna höjer förskolans läroplan förskollärarnas status och ger dem 

stort handlingsutrymme inom läroplanens ramar. Förskollärarna ska själva tolka läroplanen 

och implementera dess intentioner i förskolans verksamhet (Pramling Samuelsson, 2009). Det 

systematiska kvalitetsarbetet är visserligen ett krav och den har en tydlig given struktur, men 

användning av den kan variera och berika förskolans verksamhet (Haug, 2003).    

 

2.2 Förskolans systematiska kvalitetsarbete 
I samband med att den nya reviderade läroplanen (Lpfö 98, rev.2010) infördes fick 

förskolan ett nytt sätt att arbete med kvalitet, nämligen det systematiska kvalitetsarbetet. 

Läroplanens intention är att detta arbete ska ske med hjälp av dokumentation och 

inkludera moment som utvärdering och utveckling (a.a.). Förskolorna har tidigare haft en 

utvärderingstradition som var informell och användes som en grund för planerings arbete 

(Andersson, 1999). Haug (2003) skriver också att utvärderingsarbete var underutvecklad 

och hade inte systematiken. Därför ska läroplanens införande betraktas som en principiell 

reformering av grundläggande idéer om förskolans arbete. 

 

En orsak till införandet av det systematiska kvalitetsarbetet är samhällets intresse för att 

förskolan ska ha god kvalitet och därför görs det investeringar i förskolan. Systematiskt 

kvalitetsarbete ska vara ett verktyg som kan bekräfta att investeringarna lönar sig 

(Skolverket, 2010).  

 
De samhälleliga investeringarna av mänskliga och materiella resurser i förskola 

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

lärande är därmed ett samhälleligt globalt projekt med såväl ekonomiska som 

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

investeringar är framgångsrika. (Skolverket, 2010:85) 

 

En annan orsak till införande av systematiskt kvalitetsarbetet är Statens kontroll över 

förskolans likvärdighet. 1980-talets decentralisering och införande av valfrihet 

(föräldrarna kan själva välja sitt barns placering) ledde till att skillnaderna mellan olika 

förskolors kvalitet har ökat.  Införande av det systematiska kvalitetsarbetet är ett sätt att 

börja kontrollera förskolor och ge de verktyg för egen kvalitetsbedömning (Lager, 2010).  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet har ett demokratiskt syfte. Ett systematiskt arbete med 

kvalitet kan leda till delaktighet för flera aktörer i förskolans kvalitetsfrågor. 

Förskolepersonal, barn, föräldrar, politiker, debattörer och vetenskapsmän- och kvinnor 

kan ta del av det som det systematiska kvalitetsarbetet synliggör och starta dialog om 

måluppfyllelse, positiv utveckling och brister(Skolverket, 2012; Haug, 2003).  

 

Systematiskt kvalitetsarbete regleras av Skollagen (2010:800). Denna lag avskaffade det 

gamla kravet på årlig kvalitetsredovisning3. Ändringen berodde på att den årliga 

kvalitetsredovisningen sågs som en slutlig produkt, vilket har bidragit till att det 

kontinuerliga och systematiska kvalitetsarbetet i förskolan har kommit i skymundan 

(Skolverket, 2004; Lager, 2010). Det är Skolinspektionens uppdrag att granska förskolans 

kvalitet. 

 

                                                 
3 Kvalitetsredovisning – infördes på 1990-talet för att skolan och förskolan skulle redovisa sitt arbete med 

kvalitet. Dessa skulle innehålla bedömningar av verksamhetens måluppfyllelse gentemot de nationella 

målen och vad gjordes för att öka dess måluppfyllelse (Håkansson, 2013). 
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Granskningen gör tydligt vad som behöver förbättras för att i högre grad nå målen 

för verksamheten inom det aktuella området. Syftet är även att beskriva väl 

fungerande inslag och att visa på framgångsfaktorer. (Skolinspektionen, 2012) 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla läroplanens mål (Skolverket, 

2012). Enligt Skolverkets Systematiskt kvalitetsarbete: för skolväsendet (2012) är 

systematiskt kvalitetsarbete ”en arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig” 

(2012:11). Förskolorna ska systematiskt och kontinuerligt ”följa upp verksamheten, 

analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och 

utveckla verksamheten”(a.a.). Resultaten ska också följas upp, analyseras och värderas i 

relation till beprövad erfarenhet och vetenskap. Systematiskt och kontinuerligt innebär att 

det ska finnas former och rutiner som ger en långsiktig utveckling. En viktig utgångspunkt 

för det systematiska kvalitetsarbetet är att synliggöra utvecklingsområden för att öka 

måluppfyllelse.   

 

Det är förskolechefers uppgift att skapa struktur och rutin kring hur verksamheternas 

systematiska kvalitetsarbete ska fungera. De ska också se till att det finns resurser för att 

planera och utveckla verksamheten. Förskolepersonals kompetensutveckling och deras 

förståelse för arbete med det systematiska kvalitetsarbetet är också chefernas ansvar 

(Håkansson, 2013).  

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att kvalitetsarbetet handlar om 

förståelse av läroplanens intentioner och kunnandet att föra över dessa till verksamheten. 

Systematiskt kvalitetsarbetet ska hjälpa förskolor att bli likvärdiga, men inte lika. Varje 

verksamhet ska anpassas till barn, föräldrar, förskolepersonal och kommunens behov. I 

litteraturen står det att stora ekonomiska resurser, små barngrupper och många 

förskollärare inte kan lösa problemet med kvalitet. Det är kompetenta pedagoger som kan 

höja kvalitet (Sheridan, Pramling Samuelsson, 2009; Haug, 2003). 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en ständig pågående process som innehåller olika 

faser: uppföljning med beskrivning av nuläget och dokumentation, utvärdering där 

analysering och bedömning av verksamhetens utvecklingsbehov sker för att se i vilken 

riktning verksamheten ska utvecklas och utveckling som innebär planering och 

genomförande av de insatserna som behövdes.  När de insatserna är genomförda ska de 

följas upp igen för att bedöma verksamhetens nya nuläge. Alla faser är länkade till 

varandra och påverkar varandra (Skolverket, 2012).  

 (Skolverket, 2012) 

 

 



  
 

8 

Uppföljning innebär kontinuerlig insamling av information av barns lärande utan 

värderingar (Håkansson, 2013). Dokumentation ska samlas, sammanfattas i olika 

kategorier och efter det ska uppföljningen användas som ett underlag för förskolans 

utvärdering (Sheridan, Pramling Samuelsson, 2009). Dokumentation kan innebära många 

olika metoder för att synliggöra förskollärarnas arbete, barnen och verksamheten. Det kan 

vara bilder, filmer, observationer, portfolio, ljud inspelningar, något som barn tillverkade 

på förskolan samt barnens och förskolepersonals tanker och funderingar. Det finns två 

problem med dokumentation. Det första är att det ofta ses som en slutprodukt inte som 

ett underlag för vidareutvecklings arbete. Det andra är att allt dokumentation har inslag 

av bedömning i sig. Därför krävs det att förskolepersonal har medvetenhet om detta och 

använder sig av dokumentationen utifrån de fyra didaktiska frågor: vad ska 

dokumenteras, hur dokumentationen ska ske, när den ska ske och varför, det vill säga 

syftet med dokumentationen (Bjervås, 2009). Palmer (2012) påpekar att det är viktigt att 

dokumentera barnen och verksamheten i sitt sammanhang. Den kontext som barnet 

befinner sig i ska vara en del av dokumentationen. Förskolan består av olika miljöer, 

material, rum, rutiner, vanor, konversationer och diskussioner. Allt detta påverkar barnets 

beteende i verksamheten och det är viktigt att ta in dessa i dokumentationen. Palmer 

(2012:15) föreslår användning av pedagogisk dokumentation som ”hänger ihop med ett 

särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande”. Ett arbetssätt som beskrivs är ”lyssnandets 

pedagogik” där förskolepersonal ska lyssna noga till det som sägs, se vad som händer och 

ta vara på barnens intresse och tankar (Åberg, Lenz Taguchi, 2011:5). Den pedagogiska 

dokumentationen har sitt ursprung i Reggio Emilias4 sätt att arbeta med barns lärande.  

 

Utvärdering är ett viktigt moment i det systematiska kvalitetsarbetet. Vid utvärdering 

analyseras det som har gjorts och utifrån detta görs förbättringar i verksamheten. 

Utvärdering har inslag av värdering och bedömning. Aktiviteter analyseras och 

reflekteras utifrån de uppsatta målen (Eidevald, 2013). Det finns två stycken 

utvärderingssystem det anglosaxiska och det skandinaviska.  Det första inriktar sig på 

individuella prestationer och har uppnåendemål för barn. Det skandinaviska utvärderings 

system har edu-caremodellen som utgångspunkt, där lärande och omsorg bildar en helhet. 

Systemet använder sig av verksamhetens utvärdering och har strävansmål för barn 

(Bjervås, 2006). Skolverkets utvärderingen Tio år efter förskolereformen (2008) visar att 

den svenska förskolan börjar använda den anglosaxiska modellen för utvärdering av barns 

lärande. Denna användning innebär att det blir en bedömning av barns individuella 

prestationer. Det är viktigt att förstå att utvärdering sker för att utveckla verksamhet inte 

för att kontrollera den. 

 

Utveckling handlar om att använda inhämtad dokumentation och utvärdering till ett 

utmanande arbete med barnen och för att höja verksamhetens kvalitet (Sheridan, Pramling 

Samuelsson, 2009). Vad behöver förskolan göra för att förbättra verksamheten? På vilket 

sätt kan materialet bli användbart av barnen på ett annat sätt? Vilka kunskaper behöver 

pedagoger ha för att göra aktiviteter mer intressanta? Vilka kunskaper eller färdigheter 

ska barnen ha för att möta material på ett annat sätt? Dessa frågor kan ställas vid 

utvecklingsprocessen. Utveckling av verksamheten ska ske på olika nivåer. Beroende på 

underlagets och analysens karaktär kan det vara på huvudmansnivå (kommunen eller till 

exempel stiftelse), lokalnivå (förskolechefen) eller på förskolans nivå (förskolepersonal) 

(Eidevald, 2013). 

                                                 
4 Reggio Emilia är en stad i norra Italien som också står för en pedagogisk filosofi.  Filosofin baserad på 

en idé att barn är kompetenta och rika på att uttrycka sina tankar och kunskaper. Denna pedagogiska 

riktning hyser stor respekt för barn och deras förmågor och står för användning av lyssnande, 

dokumentation och reflektion i sin praktik (http://www.reggioemilia.se/pedagogiken/, 2014.12.02).  

http://www.reggioemilia.se/pedagogiken/
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2.3 Kvalitet på förskola 
Nationalencyklopedin definierar kvalitet som en ”grad av goda egenskaper” (www.ne.se., 

2014).   Sheridan (2009) skriver att kvalitet är ett diskursivt och värdeladdat begrepp 

särskilt när det handlar om förskolans eller skolans kvalitet. Bergh (2010) anser att 

begreppet kvalitet används inom utbildningsområdet som ett positivt och öppet begrepp 

vilken kan innehålla olika tolkningar. De olika tolkningarna kan variera från att mäta 

kvalitet med exakt data eller låta kvalitet vara subjektivt och oåtkomligt.  Ett annat sätt 

att se på kvalitet är att betrakta det utifrån olika faktorer som kan främja barns lärande 

och utveckling. Dessa faktorer är tydliga mål i verksamheten, samverkan med föräldrar, 

varierat material, bra miljö, små barngrupper, kompetenta lärare och tydligt verksamhets 

innehåll samt definierade och avgränsade förståelse för kvalitet (Sheridan, Pramling 

Samuelsson, 2009).  Håkansson (2013) sammanfattar förskolans kvalitet utifrån 

Skollagen (2010:800) på följande sätt: hur väl verksamheten uppfyller de nationella 

målen, svarar mot nationella krav och riktlinjer, uppfyller andra uppsatta mål, krav och 

riktlinjer som är förenliga med de nationella, och kännetecknas av en sträva efter 

förnyelse och ständigt förbättring utifrån sina förutsättningar.  

 

Det handlar inte bara om att definiera kvalitet utan också kunna dela det i olika delar för 

att skaffa sig ett bättre perspektiv (Sheridan, 2007). Det är vad Donabedians definition av 

kvalitet innebär. Den beskriver kvalitet som strukturkvalitet, processkvalitet och 

resultatkvalitet. Haug (2003) skriver att forskningen visar att det finns samband mellan 

struktur, process och resultat. Det finns strukturer och processer som leder till ett bättre 

resultat. Samma författare skriver att det finns problem med resultatkvalitet i förskolan. 

Det är svårt att bevisa att just dessa aktiviteter eller ett särskilt förskollanspersonals arbete 

har haft en bra effekt på barnen. Det är ännu svårare att bevisa att barnen har lärt sig något 

eftersom det inte tillåtet att sätta betyg eller bedöma barn på förskolan. 

 

2.4 Begreppsdefinition 
 

Pedagogisk dokumentation 

 

Skolverket (2012) föreslår att pedagogisk dokumentation används för datainsamling. 

Palmer (2012)beskriver pedagogisk dokumentation som ett utforskande och kollaborativt 

arbetssätt i vilket barn blir medkonstruktörer av kunskap. Det innebär att dokumentation 

används för metakognitiva samtal med enskilda barn och barngruppen om de 

läroprocesserna som sker på förskolan. Svenning (2011) och Åsen och Vallberg Roth 

(2012) ger en annan definition av pedagogisk dokumentation. De skriver att 

dokumentation blir pedagogisk när den används medveten i en pedagogisk process av 

förskolepersonal. De och andra forskare betraktar pedagogisk dokumentation inte bara 

som en viktig metod för att skaffa kunskaper om förskolebarns lärande utan också 

kunskap om personalens interaktion med barnen och för att se progression i förskolans 

kvalitet (Bjervås, 2011; Lenz Taguchi, 1997; Dahlberg m.fl., 1999; Svenning, 2011; Åsen 

& Vallberg Roth, 2012).  Alnervik (2013) menar att pedagogisk dokumentation inte ska 

användas enbart för att visa vad barn och vuxna gör på förskolan, utan som ett 

kommunikativt verktyg. 

 

  

http://www.ne.se/
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att undersöka hur systematiskt kvalitetsarbete uppfattas och hanteras av 

förskollärarna, samt hur dokumentation hanteras. Centralt för studien är att undersöka 

vilka möjligheter och begränsningar förskollärarna ser med arbetet. Studien kommer att 

bidra till att få en inblick i förskollärarnas uppfattningar och hantering av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Detta är intressant för att det kan ge kunskap om hur det systematiska 

kvalitetsarbetet kan utvecklas utifrån förskollärarnas uppfattningar. 

 

Utifrån detta ställs följande frågor: 

 

 

 Vilka uppfattningar har förskollärarna om systematiskt kvalitetsarbete? 

 Hur arbetar förskollärarna med det systematiska kvalitetsarbetet? 

 Hur hanteras dokumentation i förskolans systematiska kvalitetsarbete? 

 På vilket sätt har systematiska kvalitetsarbetet blivit integrerat i 

verksamheten? 

 Vilka följder uppfattade förskollärarna att det systematiska kvalitetsarbetet 

medförde på förskolan? 

 Vilka möjligheter och begränsningar uppfattar förskollärarna att systematiskt 

kvalitetsarbete medför? 
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4 Tidigare forskning 
Under detta avsnitt kommer det att presenteras tidigare forskning delad i tre delar: 

förskolans uppdrag i förändringarnas tid, förskolans systematiska kvalitetsarbete och 

kvalitet på förskolan. Artiklarna sökts i databas ERIC och Swepub. Haugs (2003) 

vetenskapliga rapport var rekommenderat av min handledare. Jag använde sökord som 

quality, preschool, preschool teachers, preschool children, curriculum.  

 

4.1 Förskolans uppdrag i förändringarnas tid 
Jonssons (2011) forskning visar att förskolans läroplan fick ett varmt mottagande av 

förskolans personal. Förändringarna som ägde rum med läroplanens införande 

uppfattades inte som förändringar, istället sågs dessa som beskrivningar på det arbetet 

som sker på förskolan. En del forskare skriver att förskolan har problem med 

implementering av läroplanens reformer på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning 

(Johansson, 2005; Lager, 2010; Lundgren, 2010; Bjervås, 2011). Det finns en annan 

forskning som Lindholt (1990) har gjort. Den handlar om hur förskolepersonal hanterar 

minskad finansiering och hög belastning. Hennes forskning visar att det inte förekommer 

motstånd, kamp eller flykt från yrket. Istället har förskolepersonal etablerat en passiv 

anpassning till rådande omständigheter. Denna passiva anpassning leder till en ökad 

upplevelse av stress hos personalen, samt sänkta pedagogiska ambitioner som utbytts mot 

frenetiska försök att tillfredsställa barnens personliga behov.   

 

Haug (2003) påpekar att de omfattande reformer som sker på förskolan behöver tid. 

Förskolepersonal behöver tid för att lära sig att hantera det systematiska kvalitetsarbetet. 

De nya reformerna kan inte betraktas som ogenomförbara bara för att de är svåra och 

behöver tid. 

 

4.2 Förskolans systematiska kvalitetsarbete 
 

Forskarna Sheridans, Williams och Sandbergs (2012) kom fram till att det finns tre 

vanliga risker med det systematiska kvalitetsarbetet. Den första är att det finns risken att 

hamna i bedömande praktiker av barnen när förskollärare jobbar med det systematiska 

kvalitetsarbetet (till exempel användning av individuella utvecklingsplaner (IUP) och 

andra metoder för att bedöma barnens kunskaper och förmågor.) Den andra risken är att 

dokumentationen används för egna reflektioner bland personal istället för användning i 

barngruppen för att höja barns delaktighet och metakognitiv tänkande. Den tredje risken 

är att förskolor slutar dokumentera för det finns en rädsla att bedöma barnens individuella 

prestationer (a.a.).  

 

Det finns forskning som visar att hög kvalitet på förskolan stärker barnens lärande och 

välbefinnande (Johansson, 2005; Bjervås, 2009; Sheridan, Williams & Sandberg, 2012; 

Renblad, Brodin, 2012). Samtidigt har hög kvalitet på förskolan koppling till personalens 

kompetens och professionalism (Sheridan, Williams & Sundberg, 2012). Alnervik (2012) 

menar att förskolepersonal måste våga granska sig själva för att utveckla förskolans 

kvalitet. Forskningen visar att det är svårt för förskollärare att kritiskt granska sig själva 

och sin egen verksamhet (Renbland & Brodin, 2012). 

 

Forskningen visar att förskollärare upplever att det svårt att arbeta med kvalitetsarbetet 

med hjälp av dokumentation (Sheridan, Williams & Sundberg, 2012). Bjervås (2009) 

forskning visar att förskollärare behöver förbättra sina kunskaper om hur man använder 

dokumentation för att skapa bättre förutsättningar för förskolebarns lärande. 
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Dokumentationen ska användas för att vidareutveckla verksamheten, inte bara som en 

redovisning av förskolans händelser. Hon visar också att den pedagogiska 

dokumentationen kan användas för att förbättra förskolans arbete med dokumentation. 

Dokumentation har en bedömande karaktär och det är viktigt att förskollärare är medvetna 

om det. Medvetenheten om detta gör att bedömningar av barnen blir synliga och kan 

motverkas. 

 

Alnervik (2013) påpekar att det inte finns fungerande dokumentationspraktik i förskolans 

verksamhet. Om dokumentationspraktiken etableras skulle det vara lättare att ge mening 

till material som skapas av barn och att få fram att arbetssystem som hjälper 

förskolepersonal att dokumentera. Pedagogisk dokumentation kan ses som en 

dokumentationspraktik. 

 

Lindgren och Sparrmann (2010) påpekar att insamling och användning av dokumentation 

saknar etiska övervägande i förskolan. Det är sällan förskolebarn frågas om vad de tycker 

om att bli fotograferade och filmade. Därför föreslår författarna att samma etiska principer 

som används av forskare ska gälla för personal på förskolor, det vill säga att barn ska ge 

sitt samtycke till deltagande, få anonymitetsskydd, dokumentation med barn ska ha en 

fastställd användning och ska kritiskt granskas utifrån ett barnperspektiv.  

 

Haug (2003) skriver att de strukturella regleringarna i form av Läroplanen och det 

systematiska kvalitetsarbetet skapar ett handlingsutrymme som personal kan använda. 

Förskollärarnas uppfattningar om detta utrymme, dess möjligheter och hur det används 

skapar i sin tur hög eller låg kvalitet i förskolans verksamhet.  

 

4.3 Kvalitet på förskola 
Tidigare forskning om kvalitet är omfattande. Jag väljer att beskriva tre tydliga 

perspektiv: det postmodernistiska perspektivet, det modernistiska perspektivet och det 

pedagogiska perspektivet (Dahlberg m.fl., 2001, Haug, 2003, Sheridan, 2001).  

 

Det första perspektivet på kvalitet är det postmodernistiska perspektivet som är 

framskrivet av Dahlberg med flera (2001). Författarna menar att kvalitet inte kan 

framställas utifrån fastställda kriterier. Förskolans kvalitet kan inte beskrivas bara utifrån 

objektivitetens ordning, säkerhet och uniformitet. Det är komplext och mångsidigt.  Det 

postmodernistiska perspektivet byter begreppet ”kvalitet” till ”meningsskapande”. 

Meningsskapande inkluderar dialoger bland personal och etiska övervägande i sitt arbete.  

Utifrån detta perspektiv på kvalitet är pedagogisk dokumentation ett viktigt redskap för 

att hjälpa förskolepersonal att kritiskt och reflekterande granska sitt arbete med barns 

lärande.  

 

Det andra är det modernistiska perspektivet kännetecknas av föreställningar att allt kan 

mätas och räknas. Kvalitet är objektiv och kan uppfattas som tekniskt och administrativt 

verktyg för att åstadkomma den rätta kvalitet (Lager, 2010). Haug (2003) kallar det för 

marknadsanpassat perspektiv på kvalitet. Det marknadsanpassade perspektivet säger att 

kvalitet ska mätas med exakta och universella kriterier som kan användas i alla 

sammanhang. 

 

Det tredje perspektivet på kvalitet är pedagogisk kvalitet. Den pedagogiska kvaliteten 

beskrivs varken som subjektivt eller objektivt istället presenteras den som ett fenomen av 

”hållbar dynamik” vilken innehåller både subjektiva och objektiva komponent (Sheridan, 

2001, 2009:245).  Den pedagogiska kvaliteten bildas i möten mellan människor. Den 
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handlar om vilka förutsättningar förskolan har för barns lärande. Det också betyder att 

förskolepersonal med hjälp av forskning och beprövad erfarenhet kan finna gemensamma 

kriterier för god kvalitet på förskolan. Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) 

bör pedagogisk kvalitet utvärderas med fokus på lärandeprocesser, lärarens strategier och 

dessa förhållande till verksamhetens mål. Det handlar inte om att värdera ett resultat, utan 

om en process där fokus ligger på vad som sker mellan förskollärare och barn. Enligt 

författarna finns det fyra dimensioner på kvalitet och dessa är konstruerade med hjälp av 

både hållbara kunskaper och värderingar och mer ”för stunden” kunskaper för att ”fånga 

dagen”. De fyra dimensionerna är: samhällsdimension, lärardimension, barndimension 

och verksamhetsdimension. Samhällsdimension innehåller diskurser, förväntningar och 

krav, samt tilldelning av resurser. Lärardimension handlar om lärares kompetens, 

värderingar, syn på barn, val av material och strategier. Barndimension handlar om synen 

på barns lärande, barnens intresse och upplevelser. Verksamhetsdimension innehåller 

utrymme, material, lärarkompetens, struktur, planering, användning av material. 

Sheridans (2009) studie visar att förskollärare från förskolor med låg kvalitet fokuserade 

på verksamheten i sig, förskollärare från förskolor med hög kvalitet relaterar sitt arbete 

till barnens upplevelser av verksamhetens arbete.  Så det systematiska kvalitetsarbetet ska 

ha en tydligt och konkret koppling till verksamheten och barnens upplevelser av denna. 

Den administrativa delen av arbete ska kopplas ihop med den pedagogiska delen för att 

uppnå en bra kvalitet.  

 

Viktiga strukturella och processegenskaper har identifierats i högkvalitativa förskolor. 

Dessa avser bland annat stimulerande pedagogiska miljöer, högkvalitativ lärar- 

barn samspel och möjligheter för utveckling av kommunikativa och matematiska 

färdigheter (Sheridan, 2007). 
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5 Teorianknytning 
Sheridan har anpassat Donabedians teori kring kvalitet till förskolan. Med hjälp av 

Sheridans version ska jag analysera studiens resultat.  

 

Den ursprungliga Donabedians teori inkluderar en konceptuell modell som ger en ram för 

att undersöka hälso- och sjukvårdstjänster och utvärdera vårdkvalitet. Enligt modellen 

kan information om vårdkvalitet dras från tre kategorier som struktur, process och 

resultat. Struktur beskriver det sammanhang i vilket vården levereras, inklusive 

sjukhusbyggnader, personal, finansiering och utrustning. Process betecknar transaktioner 

mellan patienter och vårdgivare i hela leveransen av sjukvården. Slutligen avser resultat 

effekterna av vård på hälsotillståndet hos patienter och populationer. Avedis Donabedian 

är en läkare och forskare vid University of Michigan. Han utvecklade den ursprungliga 

modellen redan 1966 (Donabedian, 1978).  

 

Sheridan (2001, 2007) använde Donabedians konceptuella modell i sin forskning om 

förskolans kvalitet. I hennes forskning om förskolan handlar strukturkvalitet om vilka 

yttre förutsättningar förskollärare har för att arbeta med kvalitetsarbetet. Förutsättningar 

innebär utrymme, resurser, gruppstorlek, arbetsgruppen, ledningen tid, struktur, 

planering, innehåll. Dessa förutsättningar kan inte påverkas av förskollärare. Sheridan 

skriver att det pågår diskussioner om strukturkvalitetens roll och nytta för förskolans 

kvalitet. Hon skriver också att strukturens påverkan på kvalitet kan ifrågasättas för att 

strukturella begränsningar kan kompenseras med processkvalitet.  Processkvalitet står för 

vad förskollärare själva gör med det systematiska kvalitetsarbetet. Förskollärarens 

attityder, deras förhållningssätt, uppfattningar, förståelse och använda metoder. Det är 

processkvalitet som är det viktigaste begrepp för min studie.   Resultatkvalitet handlar om 

uppfyllda mål, det vill säga höja kvalitet. Bergh (2010) skiljer på resultatkvalitet och 

måluppfyllelsekvalitet. Han säger att resultatkvalitet är för det som går att mäta som betyg 

eller olika grader av förståelse. Måluppfyllelsekvalitet innebär att uppfylla nationella mål 

och riktlinjer. Detta stämmer överens med Håkansson definition av kvalitet på förskolan 

(se s.10, detta arbete). Därför ska måluppfyllelsekvalitets begrepp användas här. Struktur, 

processer och måluppfyllelse förutsätter varandra. Problemet med strukturkvalitet leder 

till problem med processkvalitet och påverkar måluppfyllelse.  

 

Denna idé ska användas för att kunna dela kvalitet i olika grupper som gör det lättare att 

upplysa om förskollärares tankar om det systematiska kvalitetsarbetet utifrån struktur-, 

process- och måluppfyllelsekvalitet.  
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6 Studiens metod, upplägg och tillvägagångssätt 
 

6.1 Val av metod 
 

För att kunna uppnå arbetets syfte och besvara forskningsfrågor användes en metod som 

inspirerades av en fenomenografisk forskningsansats. Den fenomenografiska 

forskningsansatsen studerar människornas uppfattning om ett fenomen i en viss kontext. 

Denna metod passar mitt arbete för att den är kvalitativ och anses vara lämpad för studier 

som handlar om skolan, förskolan och lärande (Marton & Booth, 2000). Perspektivet 

använder begreppen första och andra ordningens perspektiv (Kihlström, 2009). Den 

första ordningens perspektiv beskriver fenomenet som det är. Den andra ordningens 

perspektiv försöker visa hur något uppfattas av människor. Den andra ordnings 

perspektiv är inte falskt om den inte stämmer överens med den första ordningens 

perspektiv. Fenomenografiska ansatsens syfte är att visa variation i individens 

uppfattningar om olika fenomen. Den syftar att undersöka människors tankar och 

handlingar. Fenomenografins utgångspunkt är att undersökningsproblemet inte kan 

skiljas från kontexten ”eftersom ett problem är beroende av situationen och av berörda 

personer”(a.a., 2009:158). Intervju är ett passande verktyg för empiri insamling då är det 

lättare att finna variation och olika uppfattningar av samma fenomen (Kihlström, 2009). 

 

I detta arbete ska fokus ligga på den andra ordningens perspektiv för att kunna studera 

hur förskollärarna uppfattar och hanterar det systematiska kvalitetsarbetet, samt om det 

systematiska kvalitetsarbetet har blivit integrerat i verksamheten, vilka följder medförde 

det systematiska kvalitetsarbetet för verksamheten och vilka möjligheter och 

begränsningar uppfattar förskollärarna i det systematiska kvalitetsarbetet. Förskollärarnas 

uppfattningar ska inte värderas som sanna eller falska utan beskrivas och sammanfattas i 

olika kategorier.  

 

6.2 Förberedelse 
Semistrukturerade personliga intervjuer användes som metod för insamling av empiri 

enligt Denscombe (2009). Detta innebar att jag förberedde de frågorna som skulle 

behandlas under intervjun. Frågorna var öppna utan att innehålla ett färdigt svar 

(Kihlström, 2009). Jag utarbetade en intervjuguide (se Bilaga A) med huvudfrågor som 

fungerade som ett underlag vid varje intervju. Jag förberedde mig genom att under 

intervjun tänka på att inte styra förskollärarnas svar i någon riktning utan låta 

respondenterna svara fritt och utveckla sina tankar. Det är också viktigt att vara medveten 

om intervjuns fokus och syfte för att frågorna skulle bli besvarade. Intervjuer som metod 

för datainsamling användes för att föra in variation av olika sätt att tänka om det 

systematiska kvalitetsarbetet (Kihlström, 2009). Intervjun baserades på 

frågeställningarna i arbetet. Alla intervjuade fick samma frågor med små variationer som 

berodde på intervjuns gång och några av respondenterna fick följdfrågor för att förtydliga 

svaren ifrån dem. Alla intervjuer transkriberades med meningen att transformera och 

översätta från det muntliga till det skriftliga (a.a.). 

 

6.3 Urval 
Det är karakteristiskt för en liten studie som min att den inte beskriver vad och hur 

individer tycker och tänker, istället försöker den visa hur just studiens deltagare uppfattar 

ett fenomen. Studiens syfte påverkar urvalet (Denscombe, 2013).  
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Från början var studiens syfte att intervjua sex förskollärare och jämföra deras intervjuer 

med kvalitetsrapporter som de har skrivit. Därför letade jag fram kvalitetsrapporter med 

samma tema och liknande struktur via internet. Det var svårt att hitta liknande rapporter 

med samma tema och struktur från olika kommuner, därför bestämde jag att använda 

förskolor från samma kommun. Respektive förskollärarna kontaktades i syfte att intervjua 

dem om deras kvalitetsrapporter. Fem av sex kontaktade förskollärarna ville inte ställa 

upp för en intervju om deras kvalitetsrapporter. Därför valde jag att ändra arbetets syfte. 

 

Istället skulle jag intervjua sex förskollärare om hur de uppfattar och hanterar det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det är bara förskollärarna som intervjuades för det är de 

som är ansvariga för det systematiska kvalitetsarbetet. För rekryteringen kontaktades tolv 

förskolor. Jag kontaktade så många förskollärare för att jag påverkades av min tidigare 

erfarenhet då det bara var en förskollärare som tackade ja för en intervju. Kontakten 

skedde skriftligt via mail, men utan framgång. Senare kontaktades en förskollärare i taget 

via telefon tills jag hade två förskollärare som ville ställa upp för intervju. För att få hjälp 

med rekryteringen kontaktade jag tre förskolechefer och frågade om de kunde 

rekommendera några förskolelärare. De rekommenderade några förskollärare från olika 

förskolor. Tre personer blev kontaktade och de ställde upp på en intervju. Dock har inte 

alla rekommenderade förskollärarna kontaktades. Det är för att åstadkomma variation. 

Intentionen är att arbetet ska innehålla intervjuer av olika förskollärare, inte bara de som 

upplevas som ”duktiga” av sina chefer. Jag insåg att de kontaktade förskolorna 

(kommunala och stadsbelägna) hade mycket arbete med andra studenter. Därför bestämde 

jag mig för att leta bland förskolor som ligger utanför staden och förskolor som inte var 

kommunala. Det visade sig vara lönsamt för att alla dessa kontaktade förskolor ställde 

upp för mina intervjuer.  

 

Två förskollärare ville ha intervjuns frågor i förväg för att kunna förberedda sig. Frågorna 

med informationen att dessa ska betraktas som stödfrågor och kan förändras beroende på 

intervjus innehåll skickades via mail. 

 

Alla förskolor ligger i samma mellanstora kommun i Sydsverige. Alla förskollärare hade 

arbetat på förskolor länge. 

 

6.4 Genomförande av intervju 
Vid tidsbokning av intervju togs hänsyn till förskolans och förskollärarens behov. 

Förskollärarnas tid är värdefull därför planerade jag att mina intervjuer inte ska ta mer än 

30 minuter. Om förskollärarna behövde mera tid på sig var de välkomna att få det. Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Frågorna till intervjuer var 

nedskrivna i ett häfte där jag gjorde noteringar under intervjuns gång. Noteringarna 

gjordes för att jag skulle komma ihåg något särskilt med intervjun, för att skapa bättre 

förståelse av intervjuns innehåll, för att omformulera blivande frågor och hjälpa mig att 

föra intervjun vidare.  Det var två förskollärare som har begärt att få frågorna i förväg. 

Jag upplevde att deras svar var längre och mer genomtänkta än hos de förskollärarna som 

inte fick det.  

 

Intervjuer skedde på förskollärarens arbetsplatser i deras vanliga trygga miljö. Det kan 

vara fördelaktigt för att den intervjuande känner sig bekväm. Dock finns det risk att 

intervju kan avbrytas eller störas (Kihlström, 2009).  
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7 Etiska övervägande 
Forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskapliga forskning (2012) 

hävdar att forskningsetiska principer ska tillgodose det grundläggande 

individskyddskravet genom att fullfölja följande krav: 

 

 Informationskravet – information om undersökningens syfte ska ges till 

deltagare 

  

 Samtyckeskravet – deltagare har rätt att själv bestämma över sin medverkan 

 

 Konfidentialitetskravet - deltagarnas uppgifter ska inte vara tillgängliga för 

obehöriga och deltagarnas namn eller andra personliga uppgifter inte ska 

spridas.   

 

 Nyttjandekravet - insamlat material ska användas bara för forskningssyfte. 

(Hermerén, 2012).  

 

Utifrån dessa forskningsetiska principer genomfördes denna studie. Informationskravet 

fullföljdes skriftligt och muntligt. Den muntliga informationen om undersökningens 

syfte, min utbildning och universitets namn gavs både via telefonsamtal och innan själva 

intervjun med förskollärare. Samtidigt underrättades förskollärarna om samtyckeskravet 

så att de vet att de kan bestämma själva om de vill vara med på intervju eller inte, att de 

kan avbryta pågående intervju och avstå från deltagande genom att inte tillåta mig att 

använda deras intervjusvar. Konfidentialitetskravet uppfylldes när jag medveten inte 

avslöja förskollärarens identitet, kommunens namn eller läge. Jag informerade också om 

att allt insamlad informationen endast ska användas i forskningssyftet och raderas efter 

att arbetet är färdigt. Jag informerade och frågade om lov för inspelning av intervjuerna.  
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8 Resultat 
Jag har valt att strukturera arbetet utifrån arbetets frågeställningar i fem olika 

huvudteman: förskollärarnas uppfattningar om det systematiska kvalitetsarbetet, på vilket 

sätt arbetar förskollärarna med det systematiska kvalitetsarbetet, hur dokumentation 

hanteras i förskolans systematiska kvalitetsarbete, på vilket sätt har det systematiska 

kvalitetsarbetet blivit integrerad i verksamheten och vilka följder uppfattar förskollärarna 

medföljde det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Inom dessa teman har jag 

underrubriker ”Möjligheter” och ”Begränsningar”. 

 

8.1 Förskollärarnas uppfattningar om systematiskt kvalitetsarbete 
Resultatet visar att det finns olika och ibland motstridiga uppfattningar om det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

 
 Möjligheter 

Det finns en uppfattning att systematiska kvalitetsarbetet är ett bra verktyg för att 

synliggöra olika processer i verksamheten och att organisera förskolans arbete med 

kvalitet. Det finns en uppfattning att det systematiska kvalitetsarbetet är förskollärarnas 

uppgift och det ska skötas trotts uteblivet stöd från förskolecheferna.  En förskollärare 

säger att hon använder Skolverkets hemsida. Hon fortsätter så här: ”Det är inte så svårt. 

Alla kan göra det. Jag tycker att det står tydligt där vad som gäller för kvalitetsarbete.  

Man kan kolla själv på Skolverkets hemsida”.  

 

Studiens förskollärare uppger att samarbete, arbetsklimat och någorlunda likartade 

uppfattningar i frågan om kvalitet är viktiga. Om en arbetsgrupp enas i sin uppfattning av 

kvalitet blir det lättare att uppnå läroplanens mål. Det är så en förskollärare uttrycker sig: 

”Det är nog lättare för oss på vår förskola. Det är så, så vi tänker likadan, eller har samma 

grund. Det är inte samma sak på andra ställen alla tänker ju så olika. Vi har det lättare att 

samarbeta.” 

 
 Begränsningar  

Det finns en uppfattning bland de intervjuade förskollärarna att det systematiska 

kvalitetsarbetet är en ”svår grej”. En förskollärare säger att ”det är svårt och spretigt”. I 

vissa intervjuer fanns det spår av osäkerhet i frågan om hur det systematiska 

kvalitetsarbetet ska hanteras och förskollärarna upplevde att de behövde hjälp för de inte 

vet vad de skulle göra: ”Ibland vet vi inte om det är rätt. Vi sitter och gissar oss fram, men 

ofta har vi en chef eller en annan som kan hjälpa om vi har frågor. Ibland blandar vi ihop 

det lite så får de hjälpa oss.” 

 

Det finns en uppfattning att det är svårt att arbeta med kvalitet systematiskt på grund av 

tidsbrist och stor arbetsbelastning. Det framkommer också att det inte finns tillräckligt 

med tid för att diskutera och koppla kvalitetsarbetet med aktuella händelser på förskolan. 

”Det är inte alltid vi hinner med allting. Vi har många uppgifter” säger en förskollärare. 

 

Det fanns också indikationer på begränsningar inom handlingsutrymmet. En förskollärare 

säger: ”Vi gör bara som de säger” eller ”det är politikerna som bestämmer”. Samma 

förskollärare säger: ”Vi har ju organisatoriska problem, men chefen gör inte det hon 

skulle. Hon ger oss bara instruktioner som vi ska följa.”  
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Det finns uppfattningar av att begreppet kvalitet är svårt att förstå och att det är svårt att 

bilda samma uppfattning om det. En förskollärare säger: ”Alla tycker så olika då är det 

svårt att lägga varje individs uppfattning i ett dokument”. 

 

En förskollärare säger att ”… det är många som är gamla på min avdelning. Vi är inte 

vana. Vi vet inte vad vi gör”. Det finns de som gör som de alltid har gjort och det kan 

vara svårt att ändra sin uppfattning. De gamla traditionerna råder på förskolan. 

 

Ingen av de intervjuade förskollärarna har fått utbildning eller annan 

kompetensutveckling för det systematiska kvalitetsarbetet. Förskollärarna tycker att de 

behöver utbildning och hjälp med att arbeta systematiskt med kvalitet. Det är bara en av 

de intervjuade förskollärarna som tycker att utbildningen inte behövs. Hon säger så 

här:”… så fort vi lär oss något nytt då ändrar de igen och säger att det gamla inte passar 

länge. Vad är meningen att lära sig något om de ändrar det hela tiden?” 

 

8.2 På vilket sätt arbetar förskollärarna med det systematiska 
kvalitetsarbetet på förskolor? 

 Möjligheter 

Ett sätt att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet som framkom i intervjuerna var 

att arbeta utifrån kommunens reglering som är baserad på Skolverkets rekommendationer 

och att koppla detta arbete med läroplanens mål.  

 

En förskollärare uppger i sin intervju att det har blivit lättare att genomföra det 

systematiska kvalitetsarbetet med gemensamma tydliga instruktioner uppifrån. Hon 

säger:”… nu har alla förskolor samma dokument, då är det lättare. Vi kan ju samarbeta 

och sammanställa det på ett helt annat sätt.”  

 

Det framkommer också att förskollärarna använder det systematiska kvalitetsarbetet för 

att arbeta med andra uppgifter inom förskolan som till exempel att jobba målinriktat. De 

upplever också att det är lättare att utvärdera och utveckla förskolans kvalitet med hjälp 

av det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Förskollärarna uttrycker att de har en specifik tid för att jobba med det systematiska 

kvalitetsarbetet. Det brukar vara en hel dag på ett kvartal för diskussioner och 

skrivarbeten. Det kommer fram också att några förskollärare har möjlighet att diskutera 

kvalitet två timmar varannan vecka på gemensamma planeringar. Dock är det inte alla 

som har denna möjlighet.   

 

Det framkommer också att förskolor arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet 

kontinuerligt. Det finns rutiner och strukturer. Skolverkets verktyg som BRUK5 och 

annan litteratur om det systematiska kvalitetsarbetet används och uppskattas.  Det finns 

en grupp förskollärare som säger att det är lättare att arbeta med det systematiska 

kvalitetsarbetet när det finns utarbetade metoder och tydliga instruktioner.  

 
 Begränsningar 

Det framkommer att skilja på uppföljning och dokumentation upplever vissa av 

förskollärarna som svårt. De säger att de följer upp barnen och verksamheten. Dock 

dokumenteras egentligen bara barnens aktiviteter för att visa föräldrarna och andra 

anhöriga vad barnen gör på förskolan. Så säger en förskollärare: ”Vi följer upp och 

                                                 
5 BRUK är ett skolverkets verktyg för självskattning och utveckling av kvalitet 
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dokumenterar samtidigt. Vi tar bilder mest. Det är barnen och olika aktiviteter som 

dokumenteras för att visa föräldrarna och andra vad vi har gjort”. 

 

I vissa fall visar det sig att dokumentationen inte sammanfattats och inte används för att 

belysa förskolans läge.  Dokumentation kopplas inte heller till det systematiska 

kvalitetsarbetet och används inte som underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Det 

är inte självklart för alla förskollärare att det systematiska kvalitetsarbetet är en cyklisk 

process.  

 

8.3 Hur hanteras dokumentation i förskolans systematiska kvalitetsarbete? 

 Möjligheter 

Alla förskollärare arbetar mycket med dokumentation. Det finns förskollärare som tar 

bilder, filmar, använder portfolio och enkäter. Dokumentation kan vara i form av barnens 

skapande aktiviteter till exempel julpyssel, barnens och förskolepersonalens tankar. En 

förskollärare säger att en känsla också kan dokumenteras och vara ett underlag till det 

systematiska kvalitetsarbetet: ”det som inte går att ta på som vi ser i vardagen. Våra 

uppfattningar är också viktiga”. All dokumentation används inte som ett underlag för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Dokumentation sorteras och väljs ut utifrån läroplanens mål 

och aktuella prioriteringar. ”Just nu är det förskolans samverka med skolan, 

förskoleklassen och föräldrar som gäller” säger en förskollärare och fortsätter ”… då tar 

vi fram dokumentation som handlar om det.”  

 

Pedagogisk dokumentation används för att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Dokumentation användes dagligen i barngruppen och bland personal för reflektioner och 

vidare utveckling av verksamheten. En förskollärare säger: ”Det är vad vi liksom står för. 

Visar dokumentation till barnen och lyssnar vad de har att säga. Det är ju svårt. Det 

behövs närvarande pedagoger och det är det vi försöker vara.”  

 

Ingen av intervjuade förskollärare använder IUP eller andra metoder för att bedöma 

barnens utveckling och lärande. 

 
 Begränsningar 

Det framkommer att det är svårt att arbeta med dokumentation i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Förskollärarna vet inte vilken dokumentation som ska användas och 

varför. En förskollärare säger: ”Vi dokumenterar nästan allt barnen gör. Det är svårt att 

välja. Ibland tar vi det som har den bästa bilden, ibland det som vi tycker var bra”. 

 

Tidsbrist aspekt framkommer också. Det är svårt att hitta tid för allt dokumentation och 

reflektion i arbets-eller barngruppen. 

 

8.4 På vilken sätt har det systematiska kvalitetsarbetet blivit integrerat 
i verksamheten? 

 Möjligheter 

Ett sätt att integrera det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten är förskollärarnas 

intresse för det. En förskollärare säger att på hennes arbetsplats kom de på sin egen modell 

för det systematiska kvalitetsarbetet innan det kom en gemensam från kommunens 

ledning.  

 

För det systematiska kvalitetsarbetets integration behövs förskollärarnas förståelse och 

arbetet med anpassning till verksamheten. En förskollärare säger så här:”… det 
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systematiska kvalitetsarbetet är här för att hjälpa oss inte för att göra det svårare och 

jobbigare.” 

 
 Begränsningar 

Det systematiska kvalitetsarbetets integration var svårt, men att det har blivit bättre med 

tiden. Förskolorna har arbetat med det systematiska kvalitetsarbetet i några år och börjar 

finna sig i detta. En förskollärare säger att det systematiska kvalitetsarbetet är ”förankrat 

i arbetslaget” och att de försöker ”hålla det levande”. 

 

8.5 Vilka följder uppfattar förskollärarna medföljde det systematiska 
kvalitetsarbetet på förskolan? 
 

 Möjligheter 

Det framkommer att det systematiska kvalitetsarbetet införde mer systematik och rutiner 

för arbete med kvalitet. Förskollärarna uppfattar att det är lättare att arbeta med kvalitet 

när det finns utarbetade metoder och tydliga instruktioner.  

 
 Begränsningar 

Det finns en motstridig uppfattning om följderna för införande av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Det framkommer att det är tidskrävande. Det behövs mer tid för att lära 

förskollärarna att hantera det. Samtidigt skapar det rutiner och tydliga regler för att utföra 

det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

9 Analys 
Under analysen kopplar jag resultatet till den teori som jag beskriver under 

Teorianknytning. Jag kommer med hjälp av teorin förklara hur resultatet kan förstås 

utifrån delning på strukturkvalitet, processkvalitet och måluppfyllelsekvalitet.  

 
9.1 Strukturkvalitet 

 Möjligheter  

Förskollärarnas uppfattning om det systematiska kvalitetsarbetet kan tolkas som att 

strukturkvalitet i form av det systematiska kvalitetsarbetet är accepterat av förskollärarna.  

Kritiken mot det systematiska kvalitetsarbetet är inte så omfattande. Systematiskt 

kvalitetsarbetets införande kritiseras inte trotts att den har ökat förskollärarnas 

arbetsbelastning. Om en förskollärare säger att det inte finns tid för det systematiska 

kvalitetsarbetet så säger en annan förskollärare att det finns tid om det systematiska 

kvalitetsarbetet blir anpassat till verksamheten.  

 

Det kan tolkas med enlighet med Sheridans (2007) forskning att strukturkvalitet kan 

upplevas som mindre viktig komponent för förskolans kvalitet. Förskollärarna hittar egna 

lösningar, och inte behöver så mycket hjälp från ledningen. Samtidigt finns det 

informationen att det blev lättare att arbeta med kvalitet efter införande av gemensamma 

tydliga regler. Strukturen kanske inte spelar så stor roll, men det kan säkert underlätta för 

förskollärarna att utföra sitt arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet strukturerar och 

organiserar förskolans arbete med kvalitet. Det gör förskolans uppdrag begripligare och 

tydligare. 
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 Begränsningar 

Förskollärarna ifrågasätter inte de givna strukturerna. Om det står i förskolans läroplan 

att det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas då ska det göras. Förskollärarna 

kritiserar sig själva för otillräcklig kompetens, men vågar inte ifrågasätta de strukturella 

ramarna.  

 

Ibland kan tolkningar vara annan och visar att strukturkvalitet är en viktig komponent 

som påverkar processkvalitet i stor utsträckning. Om strukturkvalitet är låg kan 

förskollärarna uppleva att de har ett begränsat handlingsutrymme. Strukturkvalitet ska 

organiseras på ett sätt som ska underlätta förskolans arbete. Förskollärare säger också att 

de behöver mer tid för att lära sig hantera det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

En viktig del av strukturen är lärarkompetens. Strukturkvalitetsansvariga investerade inte 

i förskollärarnas utbildning i frågan. Det är uppseendeväckande att ingen av lärarna har 

fått möjlighet att utbilda sig i frågan. Chefernas roll i strukturkvalitets organisering 

belysas av förskollärarna. Förskollärarna vill se chefer och politiker som hjälper dem att 

förstå det systematiska kvalitetsarbetet med hjälp av vidare utbildning, föreläsningar, 

förklaringar och skapar ett handlingsutrymme för förskollärarna egen agerande inom 

förskolans ramverk 

 

9.2 Processkvalitet 
 Möjligheter 

Processkvalitet är en beskrivning av förskollärarnas uppfattningar om det systematiska 

kvalitetsarbetet. Där ingår förskollärarnas förhållningssätt och attityd till det systematiska 

kvalitetsarbetet samt hur de beskriver det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan 

(Sheridan, 2007). De flesta förskollärare visar ett öppet förhållningssätt och en positiv 

attityd till det systematiska kvalitetsarbetet. Det upplevs som ett bra verktyg för att 

organisera och systematisera arbetet. Själva arbetet beskrivs som systematiskt, 

kontinuerligt och målinriktat.  

 

Det kan tolkas att processkvalitet har viktigare roll i studien än strukturkvalitet.  Det 

kommer fram att oavsett strukturella problem och uteblivet stöd från ledningen kan 

förskollärarens förhållningsätt och attityd till sitt arbete kompensera 

strukturkvalitetsbrister. Förskollärarnas utsagor visar att förskollärarens attityd till sitt 

yrke är av stor vikt och att uppfattning av sig själv som ett viktigt element inte bara i 

processkvalitet- utan också i strukturkvalitetsutrymme inte ska underkastas. 

 

Dokumentationsarbetet på förskolorna är omfattande. Det dokumenteras mycket och på 

många olika sätt. Det framkommer att begreppet kvalitet diskuteras mer omfattande och 

djupare än dokumentation och dess användning i det systematiska kvalitetsarbetet. Det 

kan tolkas som att de dokumenterar automatiskt utan att reflektera och veta varför 

dokumentation sker. Förskollärarna säger att det inte förekommer bedömning av barnen 

på deras förskolor.  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet baseras på förskollärarnas uppfattning av kvalitet och 

det framkommer i förskollärarnas uttalande. De berättar att det är viktigt att ha en 

gemensam syn på kvalitet och att det är lättare att arbeta med kvalitet om man kan komma 

överens om det. Sheridans (2007) tanke är att varje förskola kan enas om samma 

kvalitetsuppfattning och detta är en förutsättning för vidareutveckling av kvalitet stämmer 

överens med studiens resultat. 
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 Begränsningar 

De flesta förskollärarnas utsagor tolkas som att den administrativa delen inte kopplas till 

den pedagogiska. Det är bara den förskolläraren som arbetar med pedagogisk 

dokumentation som säger att den administrativa delen kopplas med den pedagogiska.  

Detta sker med hjälp av pedagogisk dokumentation och barns inflytande. Resultat av 

studien kan tolkas att barnens åsikter och tankar inte så ofta betraktas när förskollärarna 

arbetar med kvalitet. 

 

9.3 Måluppfyllelsekvalitet 
 Möjligheter 

Förskollärarnas svar visar att måluppfyllelse krav ställs bara till verksamheten. 

Bedömning av barn förekommer inte. Istället påpekar förskollärare att de ser barnens 

utveckling när barnen visar intresse och förståelse för förskolans aktiviteter.  

 
 Begränsningar 

Resultatet kan tolkas enligt Sheridans idé (2007)att det finns för lite återkoppling mellan 

uppsatta mål och måluppfyllelse. 

 
10 Resultatdiskussion 
Det finns många studier som säger att svårigheter med det systematiska kvalitetsarbetet 

kan bero på tidsbrist och stor arbetsbelastningen på förskolorna. Arbetets resultat ser ut 

som det gör för att jag valde att navigera mitt arbete i en riktning där förskollärarnas andra 

uppfattningar skulle kunna komma fram. Därför visar studien att förskollärarna har olika 

uppfattningar om det systematiska kvalitetsarbetet. Från att uppleva att förskollärarnas 

eget engagemang i frågan om det systematiska kvalitetsarbetet är det viktigaste till en 

uppfattning om behov av kompetensutvecklingen. Det visar också att förskollärarnas 

arbete med dokumentation och pedagogisk dokumentation är viktiga faktorer. Det 

systematiska kvalitetsarbetets integration med verksamheten och barns perspektivs 

inkludering i detta är också väsentliga delar. Det framkommer att det finns olika 

uppfattningar om hur viktiga strukturkvalitet och processkvalitet är.  

 

Resultatet visar att förskolans ledning behöver arbeta för att förbättra förskolepersonals 

och barnens villkor på förskolan. Dock är det viktigt att förskollärarna har förtroende för 

sitt eget agerande i kvalitetsfrågor. De ska inte ”bara göra som politikerna säger” utan 

hitta sin egen röst i kvalitetsdiskussioner och argumentera för det.  

 

De professionsrelevanta konsekvenserna av arbetets resultat är att det finns positiva 

uppfattningarna om det systematiska kvalitetsarbetet. Det betyder att basen för det 

systematiska kvalitetsarbetet har byggds. För att vidareutveckla det systematiska 

kvalitetsarbetet behövs utbildning och handlingsutrymme. Utbildningen ska inte handla 

bara om det tekniska sättet hur utan också behandla andra aspekter av det systematiska 

kvalitetsarbetet som varför, när och på vilket sätt. Handlingsutrymmet ska innehålla 

tydligt struktur, gemensam förståelse för kvalitet, samarbete med engagerade chefer och 

andra parterna i kommunen i frågan om kvalitet.    

 

11 Metoddiskussion 
Arbetetsinnehåll påverkas av de valda metoderna. Den fenomenografiska 

forskningsansatsen har påverkat mitt arbete då denna utgångspunkt bygger på en variation 



  
 

24 

av olika uppfattningar. Den har också gjort att mitt arbete är mer beskrivande. De 

semistrukturerade individuella intervjuerna var en logisk fortsättning av den 

fenomenologiska metoden. För att de gav en viss frihet för att föra diskussioner med 

förskollärarna och besvara studiens syfte. Jag hade svårt med intervjurekrytering och på 

grund av detta ändrades studiens syfte och innehåll, men de intervjuade förskollärarna 

gav mig mer än tillräckligt med material för bearbetning. Ibland fanns det osäkerhet i 

förskollärarnas svar på mina frågor och de hade svårigheter att formulera sig och uttrycka 

sig tydligt. De förskollärarna som fick mina frågor i förväg var mer förbereda och tydliga 

vid intervjuerna. Jag borde ha skickat mina frågor till alla intervjuade förskollärarna inte 

bara till de som frågade om dem. En av förskollärarna har noterat att hon skulle ha frågat 

mig om frågorna i förväg. Det skulle hjälpa henne att utrycka sina tankar på ett mer 

omfattande sätt. Det var också intressant att se hur förskollärare förvandlades när 

inspelningen startade. Innan inspelningen kunde vi bara sitta och prata lite och vara 

avslappnade, så fort inspelningen var igång så förvandlades förskollärare till 

professionsförmedlare. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Finns det bestämda tider när ni kan arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

År det ett kontinuerligt arbete? 

 

Vilka dokument används som underlag för det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

Hur kommer det sig att just dessa dokument används? 

 

Hur hjälper det systematiska kvalitetsarbetet er i det vardagliga arbetet? 

 

Om det inte vara bestämt att ni måste använda det systematiska kvalitetsarbetet skulle ni 

använda det då? 

 

Vilka fördelar det finns med det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

Finns det nackdelar? 

 

Vad är det som är svårast med det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

Vad är det som är lett? 

 

Hur arbetar ni med det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

Vad gör ni med resultatet? 

 

Hur viktigt är det? 

 

 

 

 

 


