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1. Abstrakt  

 

Forskningsintresset i denna studie fokuserar på hur det systematiska kvalitetsarbetet tar 

sin form på förskolorna. Centrala aspekter i studien är hur det sker utifrån barnens 

perspektiv och hur förskollärarna ser på arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.  

För att undersöka detta intervjuade vi åtta förskollärare på två olika förskolor. Vi 

använde oss av en kvalitativ undersökningsmetod, i form av intervjuer, för att få reda på 

vad respondenterna verkligen anser. Detta för att få en tydligare bild över hur det 

systematiska kvalitetsarbetet fungerar i förskolans värld och för att ta reda på om det är, 

eller kan bli en naturlig del av arbetet inom förskolan. Vi har också använt oss av 

litteratur för att förtydliga resonemanget i arbetet. För att få svar på studiens 

frågeställning har vi valt att använda oss av Bruners (1996)  teorier om kognitiv kultur, 

hermeneutisk cirkel och sociala interaktioner i vår undersökning. Resultatet visar att 

förskollärarna har en god inblick i att det är barnens inflytande och delaktighet som ska 

stå i fokus. Vi ser tecken på en medvetenhet om att det systematiska kvalitetsarbetet är 

en ständigt pågående process. Att det ofta är problemområden som lyfts som 

utvecklingsområden och att det är verksamhetens tillkortakommanden som ska 

förändras och utvecklas. Ett annat problem som vi i vår studie utläser är hur barnens 

perspektiv och delaktighet tas till vara, förskollärarna vet inte hur de ska göra för att få 

med barnen och deras möjlighet till inflytande och delaktighet i det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

  
Title: Systematic quality work in preschool  

 

Nyckelord 
Förskola, delaktighet, barnperspektiv & hermeneutisk cirkel.    

 

Tack 
Stort tack till våra familjer som genomlidit den varmaste sommaren på mannaminne 

utan någon form av engagemang från sina mammor. Vill  även tacka varandra för att vi 

stöttat och hejat på varandra. Som tur är har vi inte dippat samtidigt någon gång utan 

den andre har funnits för att lyfta när det varit tungt. Tack också till diverse vänner 

såsom Roger Svalhede och Gunilla Niss för korrekturläsning och välbehövliga 

diskussioner kring vad allt egentligen handlar om. Att t.ex. få en ingång och förståelse 

av Bruners tankar i hans bok  Kulturens väv. Ett extra stort tack och ett stort fång med 

rosor vill vi speciellt ge till Gunilla Rydén Carlsson som ständigt funnits till hands för 

att korrigera och driva vårt arbete framåt på ett vetenskapligt och akademiskt sätt. 
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2. Inledning/ Bakgrund 

 

Vi har valt detta forskningsområde för att vi vill beskriva vilken syn förskollärarna har på 

arbete med systematiskt kvalitetsarbete. Vi vill undersöka om det systematiska 

kvalitetsarbetet kan fungera som ett verktyg när det gäller att sträva mot målen och 

utveckla verksamheten. Risken finns att många förskollärare ser det systematiska 

kvalitetsarbetet som ännu en pålaga som skall utföras utöver allt annat. Om  det 

systematiska kvalitetsarbetet följer den process som Håkansson (2013) beskriver täcks 

allt in i en helhet och andra verktyg kan läggas bort. Författaren beskriver att det ska 

finnas Strukturer - samband mellan delar och helhet, Processer - nätverk av aktiviteter 

som upprepas, Rutiner - Bestämda tillvägagångsätt och Resurser - kompetens, tid, 

datastöd, material etc. Kvalitetsarbetet ska vara systematiskt och att det ska ske är 

förskollärarna ålagda genom styrdokumenten Lpfö98/10 (2010) och skollagen 2010/800 

(2010).  

 

Förskolan har gått från att vara en plats för omsorg och omvårdnad till att vara en 

skolform som lyder under skollagen med strävansmål som styr verksamheten. Från att 

vara statligt styrd så gick förskolan 1998 över till kommunalt styre och 2011 blev den en 

egen skolform. Förändringarna har lett till att förskolan fått en egen läroplan (Lpfö98, 

1998) och som nu har reviderats för att anpassas till skollagen 2010 (Lpfö98/10 2010). 

Denna utveckling har lett till förändring i yrkesrollen, från att omsorg varit i fokus till att 

hitta möjligheter till utbildning och utforskande. Större krav på lärande och kvalité ställs 

nu än vad som var fallet tidigare.Det som skiljer förskolans läroplan mot skolans är att 

den har strävansmål och inte uppnåendemål i sitt uppdrag.  Håkansson (2013)  skriver att 

uppföljning och utvärdering ska utgå från ett barnperspektiv och de bedömningar som 

sker ska visa hur väl förskolan ger möjlighet till att lärande och utveckling sker mot 

målen. Arnér & Tellgren (2006) beskriver barnperspektiv som det sätt som den vuxne ser 

på situationen som barnen befinner sig i. Att utgå från barnens situation och möjligheter 

anses här vara av vikt. Lpfö98/10 (2010) belyser att det är verksamheten som ska följas 

upp, utvärderas och utvecklas. 

 
”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 

samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

sammanhängande. Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn 

som på att barnen lär av varandra”  (Lpfö 98 rev 2010). 
 

Skolverket (2012) belyser att förskolan ska ha ett arbetssätt där barnens perspektiv sätts i 

fokus. Barnen ska ha ett reellt inflytande med möjlighet att påverka hur verksamhetens 

miljö och arbete utformas. Arnér & Tellgren (2006) skriver att barns perspektiv är barnets 

egna föreställningar om sitt liv. Att se ur barnens perspektiv handlar om att den vuxne ser 

ur barnens synvinkel, att sätta sig in i dess syn på tillvaron. 

 

I vårt arbete på förskolan och under vår utbildning till förskollärare har frågor kring det 

systematiska kvalitetsarbetet återkommit. I enlighet med Lpfö98/10 (2010) ska förskolans 

verksamhet följas upp, utvärderas, utvecklas och dokumenteras systematiskt. Håkansson 

beskriver att det systematiska kvalitetsarbetet ska innehålla dessa begrepp i en ständigt 

pågående process. Enligt Håkansson (2013) är det systematiska kvalitetsarbetet dokument 

som ska visa på om verksamheten följer nationella mål och riktlinjer. Håkansson skriver 

också att det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyras av en vilja från förskollärarna 

att förändra och att göra förbättringar i verksamheten efter de förutsättningar som finns. 
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Det systematiska kvalitetsarbetet har tre viktiga komponenter, innehåll, processer och 

metoder. Där innehåll bland annat är de mål och riktlinjer som finns i verksamheten ska 

vara förenliga med de nationella målen i skollag och läroplan.  Håkansson skriver att 

processen är det konkreta arbete som sker. Det handlar då om uppföljning, utvärdering 

och utveckling. I metoddelen  handlar det om hur informationen som har framkommit 

bearbetas, genom observation, analys, enkäter och intervjuer, att hitta grund för vad som 

kan förbättras och förändras för att utveckla verksamheten i en fortsatt process. 

Uppföljning är den värderingsfria information som samlas in under pågående verksamhet 

och är det som ska skapa underlag för utvärdering och utveckling. Utvärdering beskriver 

han vidare är att analysera den empiri som samlats in vid uppföljningen utifrån de mål 

och syften som är satta för den specifika verksamheten. Detta ska byggas på systematisk 

informationsrik data som kan skapa en helhetsbild över de delar man vill utvärdera. 

Utvärderingen ska sen ske utifrån en förutbestämd måttstock. I förskolan handlar det om 

de mål och syften vi enligt styrdokumenten har att förhålla oss till. När empirin i 

uppföljningen utvärderas utifrån de mål och syften som är bestämda innan synliggörs 

utvecklingsområden som vidare bryts ner i verksamheten och ska planeras och få mål och 

syfte. Dessa områden blir orsak till att ny empiri till uppföljning samlas in som vidare sen 

ska utvärderas och utvecklas i den ständigt pågående processen (2013).  

 

Pedagogisk dokumentation som kan göras genom att filma, fotografera eller att observera 

och att skriva ner anteckningar om vad som sägs och sker, är en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Enligt Sheridan & Pramling (2009) är dokumentation till för något man 

vill synliggöra, det ska finnas ett syfte med dokumentationen innan den görs. Man bör 

enligt författarna dokumentera hela arbetsprocessen, det förskolläraren planerat och hur 

förskolläraren arbetar för att få barnen delaktiga. Att använda sig av pedagogisk 

dokumentation gör att man får en kunskap om barns lärande och genom detta utvecklar 

man verksamheten för utforskande av olika slag. Pramling & Sheridan skriver vidare att 

genom dokumentation så synliggörs barnens lärande och att utveckling av verksamhet då 

kan ske.  En problematik på förskolorna kan vara att de resurser som krävs för det 

systematiska kvalitetsarbetet är knapphändiga. Det kan saknas verktyg för 

dokumentationsarbetet såsom kamera, dator och skrivare. Utifrån dessa aspekter kan det 

systematiska kvalitetsarbetet bli en socioekonomisk problematik. De förskolor som är 

sämre ekonomiskt bemedlade har inte samma förutsättningar att utföra det systematiska 

kvalitetsarbetet fullt ut. De ekonomiska förutsättningarna kan hindra att de verktyg och 

resurser som är nödvändiga finns att tillgå. För att detta arbeta ska kunna utföras krävs en 

didaktisk kompetens och för att få den övergripande statusen så att verksamheten kan 

utvecklas. De behöver kunna närma sig barnens perspektiv för att den individuella 

bedömningen av barnen ska kunna ligga till grund för verksamhetens utveckling och 

framåtskridande lärprocesser och därmed också det enskilda barnets. Vi upplever att 

förskollärarna ständigt i sin vilja att hitta systematiken i kvalitetsarbetet söker strukturen 

för hur det ska kunna genomföras.  Att se helheten som en cirkulär process som aldrig ska 

bli klar. Det behöver finnas en grund av dokument och verktyg anpassade för denna 

process tillgänglig för varje förskola för att utbildningen ska kunna bli likvärdig oavsett i 

vilken sociokulturell del av samhället förskolan är belägen. Dokumentationen av barnen i 

processen ska spegla barnens medvetande och tillvaro inte forma den.  Lpfö 98/10 (2010) 

förtydligar också att barnen ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande och detta ska 

också finnas med i det systematiska kvalitetsarbetet. Arnér & Tellgren (2006) beskriver 

dessa två begrepp som två olika sätt att bemöta barnen. Genom delaktighet så är barnen 

delaktiga i förutbestämda aktiviteter som kan vara förutbestämda av förskollärarna. De 

menar vidare att inflytande är när barnen har möjlighet att verkligen påverka sin situation, 

när de har möjlighet att komma med egna tankar och funderingar (ibid.). Genom det 
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systematiska kvalitetsarbetet finns möjlighet att ge barnen möjlighet till delaktighet och 

inflytande, detta visar vikten av ett väl fungerade systematiskt kvalitetsarbete med barnen 

i fokus.  

 

 

 

 

 

 

  



  
 

7 

4. Syfte/Frågeställning 

 

4.1Syfte 
Fokus i studien handlar om att undersöka hur processen i det systematiska kvalitetsarbetet 

sker med barnens och verksamhetens utveckling i fokus. 

  

 

4.2 Frågeställning  
Hur kan utvärdering och utvecklingsarbete i verksamheten skapa förutsättningar för barns 

delaktighet i sitt lärande? 

Hur närmar sig förskollärarna barnens perspektiv i utvärdering och utvecklingsarbete av 

förskolans verksamhet?  

Hur reflekterar förskollärarna gemensamt kring styrdokumentens utvecklingsområden i 

verksamheten som framkommer genom det systematiska kvalitetsarbetet?  
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5. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

 

5.1 Förskollärarens yrkesroll i förändring 

De första barnträdgårdarna startades med hjälp av välgörenhet i mitten av 1800-talet. Det 

var först hundra år senare som verksamheterna började regleras och statsbidrag gradvis 

infördes. 1955 ändrades yrkestiteln från barnträdgårdslärarinna till förskollärare. 1963 var 

alla förskoleutbildningar förstatligade och 1977 fick de högskolestatus. 1998 flyttades 

ansvaret från socialdepartementet till utbildningsdepartementet, Skolverket blev ny 

tillsynsmyndighet och en läroplan för förskolan infördes. Den nya skollagen från 2010, 

(10/800) som tillämpas från den 1 juli 2011, innebär bland annat att förskolan blir en 

egen skolform och att den pedagogiskt ansvariga inom varje förskoleenhet måste ha 

förskollärarutbildning. (2 kap. 13-19§§: 2010/800).   

 

Mycket har skett under åren och en hel del har förändrats över tid. Synen på barn och 

vikten av ett gott förhållningssätt och värdegrund är några delar som är under ständig 

utveckling. Sedan förskolan blev en egen skolform 2010 har förskollärarrollen fått ta 

emot många förändringar. I Lpfö98/10 (2010) tillkom ett kapitel som helt står under 

förskollärarens ansvar. Det är kapitel 2.6 som handlar om uppföljning, utvärdering och 

utveckling av verksamheten på förskolan. Dokumentation i olika former har alltid 

förekommit i förskolan men nu ska den ske systematiskt med krav utifrån läroplan och 

skollag. 

 
 "Förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt 

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

att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål och intentioner" (Lpfö98/10, s. 14)  
  

Att förskolan är en egen skolform och har en egen lag att förhålla sig till är en förändring 

som visar hur politiken styr skolan. Innan var det socialtjänstlagen som förskolan föll 

under och där var det mer omsorg som betonades. I den nya reformen där förskolan faller 

under skollagen har framförallt vikten av lärandet kommit in och fått större betydelse. 

Målen har förtydligats men är fortfarande strävansmål och inte uppnåendemål. 

Alexandersson (1999) beskriver att de professionella förväntas genom kunskaper om den 

löpande verksamheten utforma denna enligt politikernas intentioner. 

 
”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och 

sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för 

förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter.  Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa 

mångfald i lärandet”. (Lpfö98/10, 2010, s. 9)  
   

Alexandersson (1999) menar att utifrån innebörden av ovanstående citat från läroplanen 

påtalas en annan syn på hur målen tolkas, där lärarens profession och kompetens betyder 

allt i vad begreppet undervisning får för innehåll. Politisk styrning och profession måste 

samspela för att helheten ska resultera i det som är skollagens grundsten för barnens 

bästa. Även om det för förskolan är strävansmål att förhålla sig till blir det likväl en 

målstyrd, numera, skolform. Staten pekar ut riktningen men kommunerna har friheten att 

bestämma hur förskolorna i kommunen ska nå dessa mål.  Även om professionen har 

friheten att bestämma alla hur så har de av staten bestämda målen resulterat i en större 

kontrollapparat där staten genom skolverket kontrollerar om målen, som egentligen ska 

strävas emot, uppfylls. Alexandersson (1999) menar att målstyrning kan beskrivas som 

den styrning som den politiska nivån utövar på verksamhetsnivån. Författaren (1999) 
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beskriver vidare att det innebär att förutsättningarna blir olika för förskolorna beroende 

på vilken kommun de befinner sig i och vilken politisk styrning kommunen har. 

Professionen måste tolka målen utifrån den politiska ideologin som finns hos de styrande 

politikerna i kommunen. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

skolform och oavsett var i landet den anordnas (2010:800, 2010, p. 3 § 9). De 

ekonomiska ramar som respektive kommunen tillhandahåller gör att det blir skillnad på 

förutsättningarna mellan barn i olika kommuner. Alexandersson (1999) menar att 

resultatstyrning har fått ökad betydelse genom de ekonomiska nedskärningarna och att 

värdet av resultat och kvalitetsmätningar har ökat.  Styrningen är ett utövande av makt 

och kan inte komma uppifrån för att bli funktionellt. Alexandersson menar att genom de 

ekonomiska förutsättningar som ges av huvudmannen blir styrningen uppifrån likväl. En 

fördel med läroplanerna är att skolformerna har fått en form av miniminivå som ska 

uppfyllas vilket gör att det också blir en miniminivå på det ekonomiska resurserna för att 

dessa ska kunna uppfyllas. Resultat och kvalitetsmätningarna är ett sätt att kunna påvisa 

att de ekonomiska resurserna är otillräckliga (1999). 

 

5.2 Systematiskt kvalitetsarbete- Vad är det?  

I enlighet med Lpfö98/10 (2010) ska förskolans verksamhet följas upp, utvärderas, 

utvecklas och dokumenteras systematiskt. Det ska skapas goda villkor för att lära och att 

tillsammans utvecklas, både barn och vuxna. Sheridan & Pramling (2009) skriver att 

syftet med kvalitetsarbetet är att identifiera vilka förutsättningar som behöver utvecklas 

för att arbeta mot de nationella målen, vad som behöver åtgärdas och hur man ska gå 

vidare.  

  
”Kvalitetsarbete handlar om att förstå innebörden i läroplanens strävansmål, att 

tolka dem och omsätta intentionerna i det egna arbetet i förskolan. Kvalitetsarbete 

är alltså en fråga om att begripa och översätta läroplansmålen i vardagliga 

situationer” (Sheridan & Pramling, 2012, s. 9)  
  
Pramling (2009)  skriver vidare att det är en speciell situation för förskolan då det är 

strävansmål i styrdokumenten och inte uppnåendemål, hur ska man då veta att man 

arbetar i riktning mot målen? Vad innebär måluppfyllelse i detta sammanhang?  

 

I Lpfö 98/10 (2010) står det att syftet med utvärderingen är att den ska ge kunskap om 

kvalitet som organisation, innehåll och utveckling och att detta ska ge barnen goda 

förutsättningar för utveckling och lärande. Utifrån detta ska arbetsprocesser för 

bedömning utarbetas. Det är viktigt att bedömning sker utifrån verksamheten och dess 

strävan mot läroplansmålen och att det inte är det enskilda barnet som bedöms (2010). 

Detta arbete har utvecklats från att vara något som ska redovisas varje år som ett 

pedagogiskt bokslut till att vara en process som ska pågå hela tiden. Håkansson (2013) 

menar att det finns svårigheter på enheterna att få det systematiska kvalitetsarbetet att bli 

något som hela tiden pågår. Det ska enligt Håkansson vara en ständig del av helheten och 

utvecklingen. Skolverket (2012) belyser hur viktigt det är att uppföljning, utvärdering och 

utveckling sker i relation till verksamheten. Skolverket beskriver också att dokumentation 

av det individuella barnet systematiskt ska dokumenteras, följas upp och analyseras. 

Detta för att kunna se hur verksamheten ger förutsättningar för barnens utveckling och 

lärande. Lärandet är något som sker tillsammans med andra i den verksamhet man 

befinner sig.  Att utvärdera verksamheten genom dokumentation, uppföljning och 

utveckling betonas i Lpfö98/10 (2010) och är något som sedan länge är etablerat i 

förskolan. Skolverket (2012) menar att det är verksamheten som ska belysas och inte det 
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enskilda barnet, för att föra ett processinriktat arbete framåt. Genom detta kan 

verksamheten ge förutsättningar för barns utveckling och lärande.   

  

5.3 Systematisk kvalitetsarbete och barnens inflytande  

Arnér & Tellgren (2006) skriver att barnen idag har rätt till delaktighet och inflytande. 

Dessa begrepp är något som behöver diskuteras, vad de innebär och hur de arbetas med i 

verksamheten.  Arnér & Tellgren menar att delaktighet är när barnen deltar i aktiviteter 

som kan vara förutbestämda av pedagogerna medan inflytande innebär att de har 

möjlighet att verkligen påverka sin situation, vad de vill och inte vill och att komma med 

egna idéer och funderingar. Att barnen inte ifrågasätter det som de vuxna bestämmer är 

det vanligaste  i Arnérs & Tellgrens studie.  

 

Pramling & Sheridan (2006) skriver att i förskolan ska miljön vara utformad för att 

stimulera och utmana varje barns lärande. Förmåga för eget välbefinnande och 

hjälpsamhet mot andra ska utvecklas. Författarna menar att utmaningen består i att leda 

barnens lärande mot läroplanens mål och samtidigt utgå från barnens sätt att uppfatta och 

att förstå.  

 

Lpfö 98/10 (2010) ger riktlinjer om det systematiska kvalitetsarbetets utformande som 

något som ska genomsyras av relationer och interaktioner i förskolan. Skolverket (2012) 

menar att miljön, material och människan själv är viktiga delar i relationer och 

interaktioner i det systematiska kvalitetsarbetet som genom språk och olika 

föreställningar påverkar varandra, när dessa ses i en helhet så kan det bli ett verktyg för 

fortsatt utveckling. Den vuxnes roll kan vara betydelsefull för barnens förutsättningar att 

utvecklas i leken eller idéerna, i en process för meningsskapande och lärande. Vidare kan 

man läsa att uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan likställer den 

pedagogiska dokumentationen som en agent. Det är här man kan hitta de spännande 

ämnena som kan arbetas vidare med. Genom den pedagogiska dokumentation undersöks 

tillsammans med barnen och i arbetslaget hur man ska gå vidare för fortsatt utveckling. I 

detta arbete kan det livslånga lärandet utvecklas till nya dimensioner och nivåer och det 

kan bli spännande att lära och att utforska. 

  

Skolverket (2012) skriver att det är viktigt att lyssna in vad som pågår bland barnen och 

genom att dokumentera och synliggöra vad det är som händer kan lärprocesser fångas 

upp.  Skolverket menar vidare att det är i dialogen mellan barn och pedagoger som en 

dokumentation blir pedagogisk, i dessa dialoger tas nya riktningar ut, hur man ska jobba 

vidare och vilka intressen som tas till vara i arbetet. Dokumentationerna ska finnas 

tillgängliga för både barn och vuxna och de ska användas för vidare utveckling av 

verksamheten. 

 

5.4 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen är mångsidig och det finns mycket information att hämta.  Vårt 

fokus riktar sig mot hur barnen och verksamheten kan utvecklas i relation med varandra 

och med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet. Juul & Jenssen (2009) skriver om 

olydnad som något som barnen använder sig av för att söka sin egen identitet och 

integritet.  Juul & Jenssen skriver vidare att behovet av att finna sig själv i relation till 

andra är något som vi alla gör och alltid har gjort. Att göra personliga val ses här som 

något av värde för att utveckling av sin personliga integritet och självkänsla ska kunna 

ske. Barnet ska motiveras till att lära det den vuxne vill lära ut. Författarna säger att det 

nya sättet att lära ut, att följa barnens intressen och önskemål, gör att både sociala och 
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lärandemål nås snabbare än om man arbetar utefter det traditionella sättet. Bjervås (2011) 

lyfter i sin undersökning tankar om det livslånga lärandet.  Bjervås (2011) beskriver att 

Jonsdottir (2007) har gjort undersökningar i förskolan som fokuserar på barns relationer 

till varandra i barngruppen. De vuxna ser barnens kompetenser i förhållande till de 

sociala förmågorna. De som har störst kompetenser är de som ses som populärast bland 

vänner. Lärarna tillskriver då de barnen kompetenser som att de är vetgiriga och 

självsäkra och blir av läraren mer motiverade. Barnens sociala förmåga blir ett underlag 

för lärarens analysering av barnens förmåga till lärande.   
  
Håkansson (2013) beskriver att Scherp (2002) menar att det finns en risk att arbetet med 

systematiskt kvalitetsarbete blir byråkratiserat. När det systematiska kvalitetsarbetet blir 

ett påbud uppifrån minskar möjligheterna att utgå från den egna kognitiva kulturen och 

vardagsproblematiken. Håkansson (2013) skriver vidare att en klar och tydlig 

ansvarsfördelning från rektor och förskolechef är en grundsten i att det systematiska 

kvalitetsarbetet ska fungera. Förskollärarna behöver ha ett tydligt fördelat ansvar för att 

kunna känna sin egen delaktighet och ansvar i att utveckla verksamheten utifrån de 

utvecklingsområden som reflekteras fram. Håkansson menar även att det då finns en 

större möjlighet till att resultaten förbättras och att organisationen i och med detta 

utvecklas. Rönnermann (2008) menar att utvecklingsarbetet måste ha sin grund i den 

befintliga verksamheten. Lärarna behöver utgå från det som är, och utifrån det arbeta mot 

utvecklingsmålen. Rönnermann menar vidare att benägenheten att kunna och vilja 

förbättra verksamheten måste finnas inbyggd i den dagliga verksamheten, först då kan 

lärarna utveckla sin kunskap till att bli experter på de förändringsprocesser som krävs för 

att det systematiska kvalitetsarbetet ska komma verksamheten tillhanda. Genom en 

auktionsforskande verksamhet där läraren har ett medvetet förhållningssätt bidrar det till 

att utveckling sker eftersom man vet varför man gör på ett visst sätt och syftet med det. 

Lärarens egna förhållningssätt till processen är också en viktig del till att kvalitetsarbetet 

ska fylla sin funktion. Rönnermann (2008)  menar vidare att specifik utbildning till 

förståelse av syftet till processen berikar viljan till att ta till sig utvecklingsarbetet som en 

process i den vardagliga verksamheten.   

 

Enligt Bjervås (2011) fattas det i många kommuner beslut om att man ska använda 

samma dokument i dokumentationer vilket gör att de då får en tendens att bli 

bedömningsmaterial där lärarna faller tillbaka i det gamla tänket, att barnet bedöms 

utifrån den mognad som de förväntas vara i utifrån sin ålder. Detta är något som redan 

barnstugeutredningen (1975) kritiserade. Vidare enligt författaren (2011) så är det inte det 

enskilda barnet som ska utvärderas utan verksamheten är den som ska stå i centrum. 

Rönnermann (2008) menar att för att lärarna ska nå en utveckling där de ser och 

utvärderar verksamheten utifrån det enskilda barnet så krävs tillgång till verktyg och 

teoretiska begrepp för att studera sin egen praktik som en del av verksamheten. Dessa 

verktyg kan inte infinnas i färdiga mallar utan professionens enskilda utbildning och 

förståelse kring dokumentation och subjektskapande av enskilda barn är nödvändig. 

Gemensamma reflektioner och diskussioner bland pedagogerna är också en 

nödvändighet. Författaren beskriver också vidare att genom denna angreppsmetod kan 

också lärarsituationen för barn förändras. Med gemensamma ambitioner och en 

gemensam kulturell grund finns förmågan att kunna gå på djupet i problembeskrivning, 

process och genomförande och genom detta åstadkomma en verklig förbättring 

(Rönnermann 2008).  
  
Bjervås (2011) beskriver att enligt förordet i Lpfö98/10 (2010) så kan pedagogisk 

dokumentation bli ett underlag i diskussioner om verksamheters kvalitéer och 
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utvecklingsbehov. Åberg m.fl. (2005) lyfter att för att en dokumentation ska kunna bli 

pedagogisk så måste den reflekteras. Författarna skriver att i Reggio Emiliametodiken så 

används den pedagogiska dokumentationen för att följa och synliggöra vad barnen lär sig.  

Lpfö98/10 (2010) poängterar förskollärarens viktiga roll, att ta ansvar som den 

professionella förskolläraren, att kontinuerligt och systematiskt dokumentera och följa 

upp det individuella barnets utveckling och lärande. Bjervås (2011) menar att 

förskolläraren har i uppdrag att först och främst bedöma verksamheten och detta ska 

göras utifrån det enskilda barnets utveckling och lärande. I denna bedömning och i den 

pedagogiska dokumentationen blir barnet ett subjekt som blir synliggjort på individuell 

nivå.  Det är något som är motsägelsefullt då förskollärarens uppdrag inte är att bedöma 

det enskilda barnet utan fokus ska ligga på verksamhetsnivå.  Dahlberg & Moss (2005) 

menar att synen på institutionen förskolan har förändrats. Förskolan ses nu som en 

möjlighet till lärande och social kompetens och inte bara något som är nödvändigt. En 

institutionell barndom behöver inte vara en dålig barndom. Den institutionella barndomen 

ställer krav på de vuxna att ta ansvar och att kritiskt granska förutsättningar för den 

barndom som barnen lever i. Att se på institutionerna på olika sätt ger konsekvenser för 

vad som händer på förskolan. Att barnen tillbringar mycket tid på förskolan behöver inte 

betyda att det är institutionen som styr barnen. Barnen kan också ha eget 

handlingsutrymme och ha möjlighet att påverka sin tid på förskolan. (2005).   
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6. Teorianknytning  

 

I detta avsnitt vill vi ge en översikt i vad som har hänt i förskolans värld. Hur tankar om 

det enskilda barnet utvecklats, men också hur barnet som individ ingår i den sociala 

kontexten. ”Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande" 

(Lpfö98/10,2010, s.7).  Vi kommer också att belysa hur synen på utveckling och lärande 

som har förändrats under tidens gång. Det systematiska kvalitetsarbetet är något som 

enligt uppdrag ska göras, men hur det ska ske säger uppdraget inget om.    

 

  
  ”Vi har äntligen insett att vårt sätt att se på utbildning är en funktion av 

hur vi ser på kulturen och dess mål, vare sig det klart deklareras eller 

inte. Detta framgår med all önskvärd tydlighet av den strida strömmen 

av rapporter om tillståndet inom utbildningen” (Bruner, 1996. sid 1).    

  
Skolverket (2012) skriver om konstruktionistisk teori som en viktig del i forskning om 

förskolans utveckling. I denna forskning ses språkets betydelse som en väldigt viktig del i 

utveckling och lärande. Genom dialoger, möten och relationer uppstår kunskaper och i ett 

konstruktionistiskt perspektiv är det språket som skapar tillvaron. Denna teori tycker vi 

oss se att Bruner (1996) förespråkar och beskriver utifrån flera infallsvinklar på ett sätt 

som stämmer överens med hur målen i Lpfö98/10 (2010) kan tolkas på ett för förskolan 

utvecklande sätt. 
 

I Bruners teorier har vi intresserat oss för tre olika begrepp och det är den kognitiva 

kulturen, hermeneutiska cirkeln och de sociala interaktionerna. Dessa är av stort värde i 

förskolornas utvecklingsarbete och i det systematiska kvalitetsarbetet då de kan spegla 

den utveckling som eftersträvas.  

 

Anledning till att vi valde den kognitiva kulturen som teori är att det sociala samspelet 

kan jämföras och delvis likställas med det som i Lpfö98/10 (2010) kallas för värdegrund. 

Bruner beskriver den kognitiva kulturen som den grund vi gemensamt står på och 

använder oss av i våra bedömningar av samhället omkring oss.  Värdegrunden är den 

kognitiva kultur som finns gemensamt på förskolan för att säkerställa att barnen får en 

likvärdig utbildning och social kontext. Värdegrunden likväl som den kognitiva kulturen 

är sammansatt av allas enskilda bakgrunder utifrån de sociala normer och värden som 

gemensamt ska uppfyllas på förskolan. Värdegrunden, d.v.s. den kognitiva kulturen är 

viktig för att bedömningar och reflektioner hos alla förskollärare ska vila på samma grund 

och så nära som möjligt kunna närma sig barnens perspektiv.  Det sociala samspelet och 

den kognitiva kultur som omger barnen är en viktig del i lärprocessen.  

 

Genom den hermeneutiska cirkeln vill vi tydliggöra processen i arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet. Den hermeneutiska cirkeln kan likställas med processen i 

det systematiska kvalitetsarbetet, som är en ständigt pågående process med nya 

utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

 

De sociala interaktionerna visar vikten av de gemensamma reflektioner som behöver 

göras mellan såväl förskollärare och barn. Bruner belyser också vikten av att lära 

tillsammans med andra och hur interaktivt material kan ge kunskaper som utmanar och 

utvecklar barn och verksamhet. Läraren behöver enligt Bruner inte vara en fysisk person 

utan kan också vara en bok eller en leksak som utmanar till utveckling.  
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6.1 Jerome Bruner 
Jerome Bruner föddes 1915 och är en amerikansk psykolog. Hans forskning inom 

utvecklingspsykologi har sin grund i kognitiv psykologi och kognitiv inlärningsteori. 

Enligt Bruner är det utifrån olikheter och likheter som människan tolkar världen. Att 

kategorisera är en central punkt i Bruners teorier och han anser att kategorisera sin 

tillvaro är att uppfatta, föreställa sig, lära sig att skapa kategorier och att besluta. I 

Bruners (1996) teorier finns beröringspunkter med såväl Vygotskij (1995) som Piaget 

(2013). Alla tre är konstruktionister, både Vygotskij och Bruner är socialkonstruktionister 

och ser kulturen som en viktig del i lärandet, där socialt samspel har en viktig roll för 

utveckling och lärande. Liksom Bruner ser Vygotskij barnet som utvecklingsbar och inte 

som en tomt blad som ska fyllas med kunskap.   
 

I likhet med Piagets (2013) teorier delar Bruner (1996) upp barnets utveckling i olika 

faser. Däremot har Bruner liksom Piaget en syn på att det finns olika åldersbetingade 

utvecklingsfaser människan ska igenom. Dessa tolkar vi i Bruners teori som inte lika 

åldersstatiska men behöver som Piaget också menar följa en viss ordning för att 

utvecklingen ska bli komplett.3 

  

6.2 Bruners teorier  
6.2.1 Kognitiv kultur 

Bruner (1996) menar att det är kulturen som förser oss med de verktyg som krävs för att 

vi ska kunna strukturera och förstå världen på ett kommunicerbart sätt. Utifrån den 

kognitiva kulturen bedömer vi barnen och därigenom verksamheten.  Bruner beskriver att 

det specifika med mänskligheten är att vi har ett medvetande som är utvecklat för att 

kunna förstå omgivningen genom kommunikation.  ”Att kunna använda kulturens 

verktyg, symboliska eller materiella – är människan inte en naken apa utan en tom 

abstraktion” (Bruner, 1996, s. 20). Utan kulturens verktyg har läraren inte så mycket att 

bedriva verksamhet med eller förmåga att kunna utveckla verksamheteten. Lärare har en 

förmåga att kunna tolka men det är utifrån den kulturella kontexten som vi gör 

bedömningar.  Bruner menar att utifrån detta synsätt är såväl lärandet som tänkandet 

alltid situerat i en kulturell kontext. Bedömningar sker med vår egen kulturella bakgrund 

som verktyg för att analysera och reflektera dokumentationen med utgångsläge från den 

kognitiva kulturella kontext som finns på den specifika enheten. Bruner (1996) menar att 

när man tolkar en text är delarnas betydelse beroende av en hypotes om helhetens 

betydelse, vars mening i sin tur baserar sig på en bedömning av delarnas innebörd. 

Genom analyser av det enskilda barnet får vi en helhet i verksamhetens existens. Genom 

den kultur vi har på enheterna i vår grund för det systematiska kvalitetsarbetet finns det 

enligt Bruner styrda specifierbara regler för att hantera flödet av den kodade information 

som ska tolkas i utvecklingsarbetet.  Detta påverkar om det blir en bedömning av det 

enskilda barnet eller av verksamheten. Beroende av vilken kultur (värdegrund) vi har 

gemensamt på förskolan speglas barnen olika. Bruner anser att bedömningen av 

dokumentationen är speglad av den specifika kognitiva kultur som råder på den specifika 

enheten. Betydelse för samsyn är präglat av hur gemensam och förankrad kulturen är i 

lärargruppen som därigenom påverkar hur vi bedömer och utvecklar verksamheten. Utan 

social kompetens kan inget lärande ske och därigenom kan ingen tolkning av 

dokumentation göras.  
 
6.2.2 Hermeneutisk cirkel  

Som Bruner (1996) beskriver den hermeneutiska cirkeln så utgör den själva kärnan i 
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meningsbildningen av det systematiska kvalitetsarbetet. Vilken syftar på att tolkningen 

växer fram i en cirkulär rörelse mellan individens förförståelse och möten med nya 

erfarenheter och idéer, vilket leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i 

kommande tolkningsansatser. Cirkelmetaforen kan vara missledande då den är sluten, 

d.v.s. förståelseprocessen synes leda tillbaka till samma punkt där den började. Detta ska 

tolkas enligt helhetens betydelse, att allt hör ihop. Författaren beskriver att det är ett allt i 

ett förhållande, i sina enskilda delar som är beroende av varandra för att utveckling ska 

kunna ske. Alla delarna i det systematiska kvalitetsarbetet är beroende av varandra och 

det går inte att säga vilket som är början eller slutet. Det går runt i en ständig cirkel med 

ständigt tolkande. Ett ständigt utvecklingsarbete som aldrig ska bli klart. Beroende av 

vilken kultur (värdegrund) vi har gemensamt på förskolan speglas barnen olika. Den 

hermeneutiska cirkeln borde istället tänkas som en spiral där metaforen visar på att 

förståelsen ständigt förändras och aldrig kan återgå till en tidigare punkt, däremot kan 

förståelsen antingen bli djupare (spiralen går nedåt) eller nå nya höjder (spiralen går 

uppåt). Denna process kan också ses som en pulserande rörelse mellan en inre 

reflekterande och yttre prövande dialog i utvecklingen av den individuella förståelsen 

(Bruner, 1996). 
   
6.2.3 Social interaktion   

Bruner (1996) beskriver att det krävs interaktion för att förmedla kunskap och lärande. 

För att kunskap ska förmedlas krävs minst två personer, lärare och elev. Läraren behöver 

inte vara av kött och blod utan kan vara en ställföreträdare som en dator, bok, utställning 

eller film. Bruner menar att människan undervisar varandra genom interaktion även 

utanför de kontexter där undervisning officiellt ska ske. Den modell som används vid 

lärande, där en lärare är den som ska undervisa en grupp outbildade elever är egentligen 

förkastlig. Trots att metoden diskuteras gång efter gång med negativt resultat, fortgår och 

bibehålls lojaliteten mot den metoden för lärande.  Intersubjektivitetens roll i lärandet är 

en åsidosatt kompetens i de situationer där lärande och utveckling ska ske. När lärande 

får ske interaktivt i en lärogemenskap kan det uppstå ett självstyrande lärande där 

individerna i gruppen är modeller för varandra och har möjlighet att efterlikna varandra, 

reflektera tillsammans och utveckla sin kunskap. Bruner menar att i en sådan diskurs ska 

den formella läraren vara mer som en dirigent som kan visa riktningar och uppmuntra 

gruppen att dela lärarens auktoritet genom att få individen att förmedla sin egen 

kunskap. I en gruppdynamik finns specifika roller som ska besättas. Dessa roller besätts 

till synes av sig själv, om gruppen får hantera de lärandeuppdrag som ska genomföras 

gemensamt. Individerna tilldelas olika roller beroende på vad de tidigare kan och tror sig 

kunna. De besätts enligt Bruner av olika personer beroende på vem som för stunden är 

den individ som tillför mest så utvecklingen fortskrider. I lärsituationer utan interaktion 

där eleverna förväntas lyssna utan kommunikation blir rollbesättningarna fasta och 

individuell utveckling såväl som gruppens är svår att uppnå. 
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7. Metod 

Fokus i studien handlar om att undersöka hur processen i det systematiska kvalitetsarbetet 

sker med barnens och verksamhetens utveckling i fokus. Vi kommer som Denscombe 

(2009) skriver att få en tydligare bild av hur det egentligen är och hur det ser ut inom 

systematiskt kvalitetsarbete i förskolans värld. Vi kommer att redogöra för hur vi 

genomfört vår undersökning och vilket urval vi valt att använda oss av.  

 

7.1 Metodval  

Vi har valt att göra intervjuer genom samtal med ett vad vi anser greppbart antal 

förskollärare. Fyra förskollärare på två olika förskolor i två olika kommuner. Eftersom vi 

vill göra en kvalitativ forskning framför en kvantitativ gör vi som Denscombe (2009) 

förespråkar en kvalitativ undersökning där deltagarna är relevanta för vår forskning. Vi 

har valt att intervjua åtta tillsvidareanställda förskollärare som har legitimation och har 

arbetat olika länge inom yrket. Förskollärarnas respektive bakgrund har i urvalsgruppen 

varit slumpmässigt.  Att ha möjlighet att intervjua och samtidigt kunna föra en aktiv 

diskussion, tror vi ger en mer fördjupad forskningsgrund att kunna arbeta vidare med. Av 

samma orsak har vi också endast valt en yrkeskategori av de som finns i förskolan. Även 

om det är förskolechefens yttersta ansvar på enhetsnivå att det systematiska 

kvalitetsarbetet genomförs på ett kvalitativt och utvecklande sätt är det på förskollärarna 

som arbetet faller ut. Därför anser vi att förskollärarna är den mest intressanta och 

kvalitativa yrkeskategorin för oss att vända oss till.  

 

7.2 Genomförande  
Vi valde göra en kvalitativ undersökning som utgick från intervjuer via fysiska samtal. 

Våra intervjufrågor (Bil.1) har vi arbetat fram utifrån vår frågeställning och vårt syfte. 

frågorna är planerade för vad Denscombes (2009) kallar semistrukturerade intervjuer. 

Frågorna är strukturerade innan, men tillåter visst byte av ordningsföljd och följdfrågor. 

Intervjun liknar då mer ett samtal och blir mer personlig och då framkommer troligare 

djupare empiri. Personliga intervjuer är lättare att arrangera och finna lämplig tidpunkt 

för det fysiska mötet. Det är en fördel att uppfattningar och synpunkter som kommer till 

uttryck i intervjuerna kommer från en källa i taget. Ytterligare fördelar med personliga 

intervjuer är att forskaren bara har en person vid varje intervjutillfälle att bemöta. Det är 

då lättare för forskaren att sätta sig in i den enskilda personens tankar och idéer. 

Forskarens ledsagning av personen genom intervjun blir enklare och möjliggör för en 

bättre diskussion med följdfrågor och styrning av intervjuns riktning och innehåll. 

(Denscombe, 2009).  
  

 7.3 Bearbetning  
Vi har valt att spela in våra samtal under intervjuernas gång. Förskollärarna tillfrågas 

muntligt om de tillåter inspelning. Inspelningarna använder vi för att transkribera av 

efteråt. Denscombe (2009) beskriver att detta gör det enklare för forskaren att 

transkribera det inspelade materialet då det bara finns en persons idéer och synpunkter att 

analysera på varje enskild inspelning, bara en källa att ta hänsyn till. Deltagarna i 

intervjuerna får frågorna i förväg för att kunna förbereda sig inför intervjun. De får då 

möjlighet att reflektera över sina svar på frågorna innan intervjun. I vår bearbetning och 

tolkning av intervjuerna tar vi vara på det som är intressant och värdefullt för vår 

forskning och sätter det i samband med vårt syfte, frågeställningar, litteraturgenomgång 

och tidigare forskning. Detta kommer vi att göra genom att jämföra respondenternas svar 

med varandra för att se likheter och olikheter. Vi kommer även resonera kring de resultat 



  
 

17 

som enskilt skiljer sig från mängden.  
  

7.4 Tillförlitlighet  
För att ge en tillförlitlig bild av forskningen kan man enligt Denscombe (2009) använda 

sig av triangulering vilket innebär att man betraktar saker ur flera perspektiv. Man kan 

använda olika metoder, datakällor och forskare i samma studie för att förstärka sina 

tankar och resultat. Vi använder oss av metodologisk triangulering, vilket enligt 

Denscombe innebär att vi jämför olika fynd med varandra. Man kan jämföra både 

kvalitativa och kvantitativa upptäckter och genom detta kan resultatet bekräftas eller 

ifrågasättas. Detta innebär att vi når ett så sanningsenligt resultat som möjligt då vi har 

möjlighet att fråga våra respondenter om det vi blir osäkra på i deras svar. Att få en insyn 

i hur de ser på arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ger en trovärdighet i vår 

undersökning. 

 

 

7.5 Forskningsetiska principer   

Vi har använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2013), där beskrivs 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

– Informationskravet: De respondenter som deltar i vår forskning ska informeras om 

undersökningens syfte och att deras deltagande är frivilligt De ska också få reda på vilka 

moment som ingår i undersökningen  

 

– Samtyckeskravet: Deltagarna kan själva bestämma och välja sin medverkan.  

 

– Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter behandlas med största konfidentialitet. 

Deltagarna ska vara anonyma såväl som vilken förskola de arbetar på. Deltagarna ska inte 

gå att spåra.  

 

– Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in får bara användas till det som är beskrivet 

under informationskravet, d.v.s. vårt enskilda arbete. 

 

Denscombe (2009) skriver att en forskare ska respektera deltagares rättigheter och 

värdighet, undvika att deltagarna lider någon skada genom att delta. En forskare ska 

också vara ärlig och att respektera deltagares integritet. 

 

 

 
  

 
 
   
 
 

8. Resultat   

 

I denna del kommer vi att redovisa det resultat vi fått ur våra intervjuer. Syftet med vår 

undersökning är att undersöka hur processen i det systematiska kvalitetsarbetet sker med 
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verksamhetens utveckling i fokus. Hur synen på barnens inflytande och delaktighet har 

förändrats sen barnstugeutredningen är något som tydligt framgår i vår undersökning. 

Förändringar i förskollärarens arbete har skett vilket också har påverkat perspektivet på 

barnen. Förskollärarna påvisar en insikt i att barnen har rätt till inflytande i verksamheten 

och det systematiska kvalitetsarbetet.  

   

8.1 Systematiska kvalitetsarbete med fokus på barnen  

Våra intervjuer gav oss en syn på hur förskollärarna ser på utvärderingen utifrån barnens 

perspektiv. Samtliga åtta förskollärare beskriver alla att arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet är en process som pågår hela tiden likt den hermeneutiska cirkeln som 

Bruner (1996) beskriver. Förskollärarna anser att det är en process som inte ska forceras 

fram utan ska få en möjlighet till att bli en naturlig del i arbetet. Det systematiska 

kvalitetsarbetet ska få möjlighet att del för del implementeras i arbetet så det olika 

delarna var för sig blir en del av arbetet. Sammanhanget av de olika delarnas beroende av 

varandra kommer då naturligt att visa sig. I intervjuerna framgår vilken barnsyn 

deltagarna har när det gäller barnens delaktighet och inflytande i fokus. Förskollärarna 

beskriver hur de tar tillvara på barnens inflytande och delaktighet genom att se och fånga 

de intressen som barnen ger utryck för i verksamheten.  Förskollärarna ser till barnens 

utveckling och särintressen. Utifrån det så utvecklas miljön och projekt av olika slag.  
 

Vi utmanar med det de tycker är intressant och roligt" (Förskollärare B). 
 
Vi tar upp något till diskussion i samlingen, gör något nytt pyssel, tränar på att 

t.ex. åla, leker gruppstärkande lekar eller vad det nu kan vara som barnen 

behöver/är nyfikna på” (Förskollärare F). 
 
”I början av varje termin tittar vi på hur barnen ligger till i sin utveckling och 

vad de verkar intresserade av att göra. Utifrån det vi sett så delar vi in barnen i 

mindre grupper, vi försöker göra grupper så att barnen inte bara ska lära sig av 

oss utan även av varandra och så att de hela tiden ska utvecklas och lära sig nya 

saker.” (Förskollärare G) 

 

 

Intervjuerna visar att barnen har möjlighet att påverka och att vara delaktiga i beslut som 

tas i verksamheten. När det gäller delaktigheten i dokumentationsskapandet så finns en 

problematik i att förstå hur detta kan ske, att ge barnen möjlighet till inflytande och 

delaktighet är något som förskollärarna ser som svårt. Förskollärarna berättar om 

delaktighet och valmöjlighet i detta arbete också men de känner att de inte nått ända fram 

än. Barnens lekar, tankar och åsikter tas till vara i utvärdering och utveckling av 

verksamheten genom att förskollärarna lyssnar in barnen och det som synliggörs i den 

pedagogiska dokumentationen. Barnen har möjlighet att påverka och genom pedagogisk 

dokumentation utmanas barnens nyfikenhet och upptäckarlust. Det finns portfoliopärmar 

med dokumentation för varje barn som är tillgängliga för barnen att titta och samtala 

kring. Barnen är nyfikna och samtalar både med pedagoger och med varandra om det de 

varit med om. Fotoramar där bilder bläddrar är också något som används, barnen 

reflekterar över vad de varit med om och vad de vill göra fortsättningsvis. Medvetenheten 

om barnens möjlighet att påverka har ökat och ökar hela tiden enligt förskollärarna. 

Förskollärarna ser hela dagen som en möjlighet att lära och utforska i olika situationer 

som t.ex. lek, samling, måltider, hallsituationer.  

  
"BRUK, hur vi ska gå vidare med vårt arbete för att fånga så 

många som möjligt på olika sätt, alla är inte intresserade av 

samma sak. Vi gör det tillsammans i arbetslaget för att få en så 
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bra bild av helheten som möjligt, både när det gäller det 

enskilda barnet men också i gruppen". (Förskollärare A) 
 

Två förskollärare lyfte verktyget BRUK i sitt arbete med det systematiska 

kvalitetsarbetet. I arbetet med BRUK synliggörs vad som behöver utvecklas vidare i 

arbetet tillsammans med barnen och i verksamheten. BRUK är ett verktyg som skolverket 

(2013) tagit fram. Det ger möjlighet till självskattning av kvalitet och utveckling av 

förskolans verksamhet. BRUK är ett stöd i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Genom att besvara frågor i de formulär som är framtagna utifrån kriterier ur 

styrdokumenten är det ett stöd att hitta utvecklingsområden som finns i verksamhet och 

rutiner.   

  

8.2 Barnens möjlighet till inflytande och delaktighet i 

utvärderingsarbetet 

Samtliga förskollärare uppger att de använder dokumentation som grund genom 

reflektion och utvärdering till att planera kommande aktiviteter som ska ske i 

verksamheten. Flera av förskollärarna som arbetar med barn i de yngre åldrarna ser det 

som en svårighet att låta barnen vara delaktiga i dokumentationen, både när det gäller 

genomförande och reflektion. Förskollärare till de äldre barnen beskriver hur de använder 

dokumentationen till reflektion och hjälp för att planera och utveckla veckans 

verksamhet. Vad som var bra och mindre bra eller behöver mer tid för att de 

framarbetade målen ska uppnås. De beskriver också att det är ett bra verktyg för att 

reflektera tillsammans med föräldrarna under utvecklingssamtalen.  

 
"Barnen är inte med i skapandet av dokumentationen, det är ju 1-

åringar jag arbetar med, men däremot är det viktigt att de får testa olika 

material och tekniker av olika slag. De kanske får testa att ta bilder men 

man ger ju inte samma ansvar till en 1-åring som man gör till en 4-

åring". (Förskollärare B) 

   
”Dokumentationerna används när vi reflekterar över veckan som gått 

och är en hjälp till kommande veckas planering. Vi tittar på 

dokumentationen för att se hur vi kan utveckla verksamheten vecka för 

vecka. All dokumentation och veckoplaneringar används i slutändan till 

att göra en årsredovisning. De är ett bra hjälpmedel för oss för att se 

vad som fungerade bra eller mindre bra och vad vi kan göra för 

ändringar för att få en så bra fungerande verksamhet som möjligt. 

Dokumentationen är också ett bra verktyg inför utvecklingssamtalen 

med föräldrarna. Där har vi möjlighet att verkligen visa vad vi gör med 

deras barn.” (Förskollärare E).  
  

Att barnen själva är delaktiga i utvärdering och reflektion är inte lika självklart. Ett par av 

förskollärarna lyfter själva i intervjuerna att de inte har arbetat så länge inom yrket, de 

säger att de känner att de behöver mer erfarenhet. Förskollärarna uttrycker att 

dokumentation görs för att synliggöra verksamheten för arbetslaget och används vid 

planering. Den används också som underlag till utvecklingssamtal med föräldrar.  

 
"Vi pratar och planerar vår verksamhet utifrån vad barnen behöver. Det 

är läroplanen som vi utgår ifrån. Vi försöker se vad barnen är 

intresserade av." (Förskollärare F)  
 

 

Samtliga förskollärare uppger att dokumentation sker, men den hanteras på olika vis. 

Detta skiljer sig inte bara mellan de två förskolorna utan även mellan olika avdelningar 
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på de två förskolorna. Dokumentationen presenteras på olika sätt på de olika 

avdelningarna uppger förskollärarna.  Samtliga uppger att dokumentationer i form av 

fotografier med förklarande text sätts upp på väggar och golv där barnen kan se dem. 

Några beskriver att de också har en skärm i hallen, där foton rullar, som barnen kan 

reflektera kring tillsammans med varandra, förskollärare och föräldrar. Dessutom finns 

barnens portfoliopärmar tillgängliga så barnen har fri tillgång till att titta och reflektera 

kring dess innehåll. Barnen tittar även i varandras portfolio och för en gemensam dialog 

och reflekterar kring varandras förmågor. En förskollärare beskriver hur 

dokumentationerna som film och fotografier från pågående projekt, ges tillbaka till 

barnen för reflektion samma dag eller dagen efter. Då återkopplar och reflekterar barn 

och förskollärare tillsammans kring hur arbetet kan utvecklas vidare. Reflektion i det 

systematiska kvalitetsarbetet innebär att de som dokumentationen berör funderar 

tillsammans kring den och de tankar och funderingar som kommer fram tas till vara och 

diskuteras för att få syn på vilken utveckling som behöver ske därnäst.  Några uttrycker 

att de försöker få med föräldrar i utvecklingsarbetet och ge dem möjlighet till reflektion 

genom att beskriva dokumentationen i veckobrev.   

   

8.3  Utvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet 

En del i det systematiska kvalitetsarbetet är att synliggöra de områden som kan utvecklas 

i verksamheten. Dessa områden kan vara fungerande utan specifik problematik men är av 

karaktären att de kan utvecklas och drivas framåt ytterligare. Det kan också vara områden 

som fungerar dåligt eller inte alls och som därigenom behöver synliggöras och utvecklas. 

I intervjuerna framkommer att de flesta anser att det systematiska kvalitetsarbetet är 

något som ska användas som ett verktyg. Till stor del för att förbättra specifika 

utvecklingsområden där det finns en problematik.  Ett par förskollärare berättar att de mer 

och mer börjat använda sig av BRUK för att identifiera dessa områden. De anser att 

synliggörandet av utvecklingsområden och vad som behöver arbetas med tydliggörs 

genom BRUK.  Materialet tillhandahålls av skolverket och är nätbaserat. Matriserna som 

fylls i av förskolläraren ger slutligen en bild av vilka utvecklingsområden utifrån 

Lpfö98/10 (2010) som finns i verksamheten. De flesta förskollärarna i undersökningen 

ser detta material som ett komplement till reflektera och utvärdera dokumentationerna 

och verksamheten. Några av förskollärarna beskriver att det systematiska kvalitetsarbetet 

är en helhet och utrycker en förhoppning om att detta är något som kan få förankras i 

verksamheten utan att nya idéer från huvudmannen tillförs 

 
"Vi använder oss av dokumentationsmallarna i samband med att vi 

gjorde BRUK och vise versa. Börjat upptäcka BRUK mer och mer, det 

är ett bra verktyg. Ibland tar aktiviteterna nya riktningar eller så 

bibehåller man det man påbörjat och arbetar vidare på ett sidospår med 

någon annan aktivitet". (Förskollärare A)   

    

Några förskollärare beskriver att utvecklingsarbetet diskuteras i arbetslaget på 

veckoplaneringarna och att en djupare analys endast sker någon gång i månaden.  De 

beskriver att de ser till barngruppens utveckling men också till varje enskild individ som 

alla har olika intressen och förmågor som måste fångas för att utveckling och lärande ska 

ske på varje enskilt barns nivå. Samtliga beskriver att det är Lpfö98/10 (2010) som är den 

övergripande faktor som styr uppdraget genom vilket barnets utveckling och lärande ska 

ske. Det är läroplansmålen som utvärderas, miljön och förutsättningarna. En förskollärare 

beskriver att de sitter ner i arbetslaget och för diskussioner om hur de kan göra för att 

utveckla de områden som reflekterats fram och som har brister men även hur de kan göra 

för att utveckla det som fungerar bra. Om det behövs bildas tvärgrupper med 

förskollärare från andra avdelningar för att få en djupare syn och reflektion.  
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8.4 Sammanfattning av resultaten  

Förskollärarnas intervjusvar visar att de ser det systematiska kvalitetsarbetet som en 

process som pågår hela tiden. Att använda sig av hjälpmedel som t.ex. BRUK och andra 

planeringsverktyg hjälper att synliggöra utveckling och lärande. I intervjuerna framgår att 

det är Lpfö98/10 som är det som styr verksamhetens arbete tillsammans med barnen med 

fokus mot utveckling och lärande. Förskollärarnas syn på barnens förmågor genomsyrar 

deras sätt att planera aktiviteter. ¨När det gäller pedagogernas syn på barnens inflytande 

och delaktighet så används dessa övergripande för att utarbeta en plan för kommande 

aktiviteter. Barnens intresse, önskemål och kunskap vägleder till en utveckling av 

verksamhet och miljö. Vid dokumentation så används inte barnens inflytande och 

delaktighet så mycket som önskvärt, men flera av förskollärarna säger att det är något 

som kan utvecklas vidare. Flera berättar också att det finns fotoramar som sitter där 

barnen kan se dem. Där bläddrar bilder runt och barnen har möjlighet till reflektion kring 

dem, genom att själva tolka och fundera enskilt och samtala med varandra och vuxna, 

föräldrar eller förskollärare, barnen har här en möjlighet till delaktighet och inflytande.  

 

Intervjuerna visar att det finns en tendens hos förskollärarna att se verksamhetens 

tillkortakommande som utvecklingsområden. Utvecklingsområden är det som inte 

fungerar tillfredställande. Utvärdering sker framförallt på planeringstid förskollärare 

emellan och inte tillsammans med barnen i vardagen. Samtliga förskollärare säger att 

dokumentation sker men efterarbetet har inte samma status som skapandet. Det finns 

dock beskrivet från en förskollärare att dokumentationen efterarbetes tillsammans med 

barnen för att lyssna in barnens tankar och reflektioner för vidare utveckling av 

verksamheten.  Det finns en vilja att få föräldrar delaktiga i utvecklingsarbetet men rätt 

verktyg för detta är svårt att finna. Många anser att portfolion är en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet. Under intervjuerna med följdfrågor kom flera till insikt i 

hur det systematiska kvalitetsarbetet kan vara utformat. Att det ska vara en process som 

med alla sina delar visar på ett helhetstänk med utveckling och lärande i fokus. En 

förskollärare beskriver att det är viktigt att se hela verksamheten som utvecklingsområde 

och inte bara det som fungerar sämre.   

 
 "Utvärderas gör verksamheten och vi. Utvecklas gör vi, verksamheten 

och barnen". (Förskollärare C) 
 

  "Allt utvärderas, man bedömer inte barnen men man ser vart de står, 

hur de är och hur vi är i det och verksamheten i helhet. Det är de tre 

bitarna som tillsammans utvecklas. Vi vill utveckla det som är mindre 

bra men också allt det andra".(Förskollärare D) 
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9. Analys   

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur processen i det systematiska kvalitetsarbetet 

sker med barnens och verksamhetens utveckling i fokus. Att titta närmare på hur 

förskollärare beskriver hur de ser på barnens perspektiv och hur de förhåller sig till 

barnens delaktighet i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. För att få svar på hur 

förskollärarna närmar sig barnens perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet och hur 

förutsättningar skapas för barns delaktighet och utvecklingsarbete, har vi valt kognitiv 

kultur, den hermeneutiska cirkeln och sociala interaktioner som teoretiska begrepp 

utifrån Bruners (1996) teorier.  Dessa begrepp är intressanta att undersöka och de kan ge 

oss svar på hur det systematiska kvalitetsarbetet kan speglas genom Bruners teorier. 

 

 

9.1 Kognitiv kultur 
Bruner beskriver den kognitiva kulturen som det som förser oss med de verktyg vi 

behöver för att kunna reflektera kring och göra bedömningar av verksamheten i förskolan 

(ibid.). För att förskollärarna ska kunna reflektera och kommunicera med varandra utifrån 

ett gemensamt förhållningssätt behöver den kognitiva kulturen på förskolan vara väl 

förankrad i verksamhet och yrkesprofession.  I detta ser förskollärarna ett arbete som 

pågår hela tiden, de reflekterar över den kognitiva kulturen både under planerings och 

reflektionstid men också under vardagen då situationer uppstår. Att tillsammans hitta 

gemensamt förhållningssätt ses som något som gynnar verksamhetens utveckling. 

 
"Vi sitter ner i arbetslaget och för diskussioner om hur vi kan göra för att utveckla 

de områden vi hittat som kanske brister men även hur vi kan göra för att utveckla 

det som fungerar bra. Om det behövs sätter vi oss även i tvärgrupper med 

pedagoger från andra avdelningar för att få en annan syn på det hela". 

(Förskollärare E) 
 

Förskollärarna i vår undersökning uttrycker en vilja att utvecklas och de ser 

möjligheterna med arbetet mot strävansmålen i Lpfö98/10 (2010). De beskriver att de 

arbetar mot strävansmålen och att det är Lpfö98/10 som är uppdraget och ska styra 

verksamheten. Att reflektera och att diskutera över den kognitiva kulturen ses exempelvis 

som något självklart som görs hela tiden.  Ett annat exempel är att förskollärarna har en 

tendens över lag att utvärdera verksamheten, utan att som ett steg innan reflektera över 

det individuella barnets utveckling. Vi ser i vår undersökning att förskollärarna är fast i 

det tänk att bedömningar av det enskilda barnet inte ska ske utan att det är verksamheten 

som ska reflekteras och bedömas. Enligt Bruner (1996) behöver det enskilda barnet 

reflekteras för att få en helhet i verksamhetens kontext. Verksamheten är inte en egen 

individ utan består som helhet av flera enskilda barn. Vi ser i vår undersökning att det 

finns ett hinder i förskollärarnas förhållningssätt att se det som en del av processen att 

reflektera kring det individuella barnet. I Bruners teori framgår att det enskilda barnets 

utveckling måste bedömas för att det systematiska kvalitetsarbetet ska kunna utgå från 

helheten och förskollärarna ska ha möjlighet att närma sig barnens perspektiv. Enligt 

Bruner är de olika delarnas i det systematiska kvalitetsarbetet beroende av en hypotes om 

de enskilda delarnas betydelse för att de tillsammans ska kunna bilda den helhet där det är 

verksamheten som blir bedömd. I den kognitiva kulturen på enheten behöver det finnas 

en acceptans att bedöma det enskilda barnet. Den acceptansen upplever vi i vår 

undersökning saknas hos förskollärarna. De utrycker över lag och med tydlighet i våra 

intervjuer att det är verksamheten som ska bedömas och reflekteras som 

utvecklingsområden.  Förskollärarna använder sig av styrda specifierbara regler för att 
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hantera det flöde av kommunikation som blir till grund för reflektion på enheterna. De 

verkar känna en motstridighet i sin profession att öppet och tydligt reflektera ett enskilt 

barn. Förskollärarna utrycker över lag att det finns brist i såväl tid som tillgång till 

verktyg för att detta arbete ska kunna ske på ett tillfredställande sätt.  

 

  
9.2 Hermeneutisk cirkel 
Bruner (1996) beskriver den hermeneutiska cirkeln som något som pågår hela tiden med 

olika delar som ska tolkas var för sig till en helhet (ibid.). Detta kopplar vi till det 

systematiska kvalitetsarbetet som den process som ska driva arbetet framåt mot 

utveckling och lärande. Det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt vår tolkning drivas 

runt i en cirkel utan början och slut där var del är viktig för att nästa ska kunna ta vid. De 

olika delarna i det systematiska kvalitetsarbetet är var för sig beroende av varandra i 

enskild tolkning för att kunna bli en helhet.   Bruner skriver att tolkningen är som en 

cirkulär rörelse där ny förståelse ska ge större insikt i förståelsen av kommande 

tolkningar (1996). I våra intervjuer ser vi att förskollärarna har förståelse för vad det 

systematiska kvalitetsarbetet innebär i dess olika delar men att det finns en osäkerhet i 

hur det ska genomföras. Förskollärarna beskriver att det systematiska kvalitetsarbetet är 

en cirkulär process som ska pågå hela tiden, men i hur det ska utföras behövs ytterligare 

strategier och kunskaper för. 

 
"Vi börjar med att utvärdera vad vi gjort i verksamheten. Vi diskuterar bland annat 

om det vi gjort med barnen kunde gjort på nått annat vis och om vi då hade fått ett 

annat resultat." (Förskollärare G)" 
 

Ytterligare framkommer i resultatet att nyutbildade förskollärare vill ha möjligheten att få 

arbeta upp en strategi och en kunskap i hur dokumentation och utvärdering ska ske. 

Utifrån de svar vi fått på våra intervjufrågor kan vi utläsa att förskollärarna har en tendens 

att se verksamhetens tillkortakommanden snarare än vilka förmågor barnen har som kan 

stärkas vidare med motivation. Enligt Brunners teori om den hermeneutiska cirkeln är det 

systematiska kvalitetsarbetet en del i en cirkulär process där utveckling hela tiden ska ske 

i verksamheten, detta ser våra respondenter som självklart. Förskollärarna beskriver att 

det arbetas utifrån dokument som ska ge stöd i detta arbete och att dessa dokument är 

under utveckling. Förskollärarna beskriver dessa som formulär som ska tydliggöra arbetet 

mot målen. Risken finns att det blir bedömningsmaterial när dokumentationer sker med 

färdiga mallar och att förskollärarna då faller tillbaka i tänket att barnen utifrån förväntad 

mognad enligt sin ålder och inte utifrån sin enskilda utvecklingsprocess. Skolverkets 

verktyg BRUK är något som två utav de åtta förskollärarna berättar att de använder. De 

anser att detta verktyg synliggör utvecklingsområdena utifrån läroplanens strävansmå. 

BRUK påvisar vilka utvecklingsområden som behöver utvecklas genom att gemensamt 

reflektera och diskutera fram utvecklingsmöjligheter.   

 

Gemensamt för alla förskollärare är att de anser att arbetssättet på förskolan har 

förändrats, man är i uppstarten av något nytt där barns lärande och omsorg ska integreras 

till en helhet. Att förskolan har gått från en plats för omsorg och omvårdnad till även 

lärande är de alla överens om. De anser vidare att det är positivt men att det ställer nya 

krav på förskoleenheterna. Dessa krav kan vi se är under utveckling. Förskolecheferna på 

respektive förskola har påbörjat ett arbete i arbetslagen där en struktur för systematiskt 

kvalitetsarbete organiseras.  

 



  
 

24 

"Med hjälp av de röda gröna mallarna, det handlar inte bara… ja vi tittar ju på 

barnen men inte bara på barnen utan också om verksamheten, det är mer 

verksamheten än barnen det står ju frågor och vi följer dem" (Förskollärare A).  
 

Att det finns en struktur är något som vi tolkar som en viktig del i processen. Att en 

strategi där förskollärare i samspråk med varandra och förskolechefen utvecklar en 

process där tydlighet i dessa delar ses. Ett intresse för att utveckla processen mot 

strävansmålen finns och att gemensamt utveckla dokument för att synliggöra och 

utveckla verksamheten. Detta upplever vi ses som en spännande utmaning och vi anser 

att det är en förutsättning för att utveckling ska kunna ske. 

 

 

9.3 Social interaktion 

När vi analyserar vårt resultat så ser vi återkommande beskrivningar om osäkerhet hos 

förskollärarna kring hur barnen ges inflytande i arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet. Bruner (1996) skriver att det behövs social interaktion och samspel för 

att utveckling och lärande ska kunna ske. Att barnen ska ha möjlighet till inflytande och 

till delaktighet vet förskollärarna om, men det finns en osäkerhet kring hur förutsättningar 

ska skapas. Att sitta med och att vara tillsammans med barnen är något som de alla gör, 

men att vägleda till utveckling och till kunskap är det som anses vara svårt. När barnen 

samtalar kring dokumentationer med andra barn eller vuxna, utifrån sin egen pärm med 

dokumentationer ges möjlighet att se tillvaron ur både barns och vuxens perspektiv. Att 

ge tillbaka dokumentation till barnen skapar möjlighet till delaktighet och inflytande över 

verksamheten och miljön och utveckling möjliggörs. Förskollärarna tar till vara på 

barnens sätt att tänka och att uttrycka sig på och barnens intresse och kunskaper sätts i 

fokus.  

 
"Barnen har sina pärmar och varje gång de fått en ny dokumentation så visar 

pedagogen den för barnen. Barnen samtalar och kollar i den då kan det vara hur de 

har upplevt det, hur vi upplevt det och då kan man se det ur bådas perspektiv både 

barns och vuxnas" (Förskollärare C). 
 

Enligt Bruners (1996) teori så undervisar människan varandra, d.v.s. barnen som grupp 

undervisar varandra interaktivt. Beroende på vilken kompetens som behövs för stunden 

och vilka enskilda förmågor som finns individuellt i den specifika gruppen, besätts 

rollerna för vem som är lärare eller elev utifrån vilken kunskap gruppen behöver i den 

specifika situationen. Vi ser i vår undersökning att förskollärarna visar tecken på att 

känna en otrygghet i att kliva ur ledarrollen när det handlar om dokumentation och låta 

barnen interagera med varandra. De förskollärare som arbetar med de yngre barnen ser 

det som en svårighet att barnen ännu inte har det verbala språket och därigenom har 

svårare att utrycka sina åsikter och sin vilja. Svårigheter beskrivs med att få de yngre 

barnens delaktighet och inflytande till en naturlig del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Förskollärarna berättar att de inte vet riktigt hur dessa förutsättningar kan skapas. De vill 

ge alla barnen, både yngre som äldre förutsättningar för delaktighet och inflytande. De 

anser vidare att förhållningssätt och sociala interaktioner är av betydelse i arbetet. Att 

reflekterar över detta skapar förutsättningar för utveckling och lärande hos både barn och 

vuxna. De yngre barnen har inte det verbala språket och de visar genom kroppsspråk och 

ljud vad de vill och inte vill, det är ju en del av delaktighet och inflytande men att 

utveckla det vidare ses som svårt. I andra situationer ser vi att förskollärarna har en styrka 

i att kunna låta barnen interagera själva och hålla sig själva som iakttagare, som Bruner 

(1996) beskriver dirigenter som agerar endast för att driva framåt. Vi ser att de 

förskollärare som arbetar med de äldre barnen, som har det verbala språket, skapar fler 
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situationer där barnen har möjlighet att interagera med varandra. Enligt Lpfö 98/10 

(2010) ska barnen ha möjlighet att påverka och ha inflytande över sin dag.   

 
"Vi utvärderar vår verksamhet, hur vi använder vår miljö inne och ute, hur vi ger 

alla barn bästa möjliga förutsättningar. Vi utvärderar också vårt eget agerande mot 

barnen och mellan oss vuxna" (Förskollärare F). 
 

Förskollärarna i studien säger att utforskande, nyfikenhet och lust ska ligga till grund för 

förskolans lärande och verksamhet och att barnen ska ha möjlighet till inflytande i vilka 

mål som verkar och hur utveckling av verksamheten sker. Förskollärarna beskriver att 

diskussioner om förhållningssätt är något som ständigt ska pågå i arbetslagen och att det 

ska genomsyra verksamheten. Resultatet av våra intervjuer visar att barnen har 

möjligheter att påverka och att det i många fall är barnen som tillsammans med 

förskollärarna för verksamheten framåt vilket ger en process mot utveckling och lärande. 

Att fånga barnens intresse och önskemål ses som en del i arbetet när projekt växer fram, 

vilket vi kan utläsa att förskollärarna i studien har förstått, men de har fortfarande delvis 

svårt att genomföra det i praktiken. Förskollärarna uttryck för osäkerhet i hur barnens 

inflytande och delaktighet ska hanteras och vi ser i vår undersökning att kunskaper och 

strategier behöver utarbetas. 
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10. Slutdiskussion   

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra tankar och våra funderingar kring vår 

studie. Det har varit ett spännande och givande arbete med många härliga insikter och nya 

kunskaper.   

 

I kapitlet teorianknytning använde vi oss av Jerome Bruner (1996) och några av hans 

begrepp. Vi valde den kognitiva kulturen, den hermeneutiska cirkeln och de sociala 

interaktionerna som forskningsteoerier. Dessa delar är viktiga komponenter i vår 

undersökning och återkommer i hela skriften. Att det systematiska kvalitetsarbetet utgår 

från den värdegrund och de tankar som personalen på förskolan har ser vi genom 

förskollärarnas svar i intervjuerna.  De visar på ett förhållningssätt som genomsyrar 

arbetet på förskolan där förskollärarnas intentioner är att ta till vara på och se barns 

delaktighet. Den hermeneutiska cirkeln har också en central roll, då vi liknar den med den 

process som ständigt ska pågå, det systematiska kvalitetsarbetet, där utveckling hela tiden 

sker. De sociala interaktionerna påverkar barnens möjligheter till lärande genom 

inflytande och delaktighet. Av dessa anledningar valde vi att fokusera på Jerome Bruner 

och hans tankar och hans idéer.  

   

10.1 Metoddiskussion   

Att vi valde det som Denscombe (2009) kallar semistrukturerade samtalsintervjuer beror 

på att vi ville få en insyn i hur förskollärarna såg på det systematiska kvalitetsarbetet. Vi 

ville få reda på vilka kunskaper och kompetenser som finns inom detta område. Dessa 

intervjuer blev mer som ett möte eller samtal där vi tillsammans med respondenten 

undersökte vilka kunskaper och åsikter som finns. Förskollärarna som enskilt blev 

intervjuade uttryckte att de kände sig bekväma i situationen när det handlade om ett 

samtal. Genom detta sätt kunde vi som Denscombe förespråkar få svar på våra frågor om 

förskollärarnas åsikter, erfarenheter, känslor och uppfattningar. Vi hade även möjlighet 

att ställa följdfrågor för att fördjupa diskussionen. Vi valde också att ge intervjufrågorna 

till respondenten innan intervjun, för att de skulle ha möjlighet att tänka igenom dem. 

Detta för att få ett grundligt svar som möjligt.   

Då vi arbetar på två olika förskolor på två olika orter så valde vi att intervjua fyra 

förskollärare var. Vi var inte ute efter att jämföra resultatet mellan förskolorna, utan vi 

ville se vilken syn på det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på barnen som finns. 

Genom att genomföra åtta intervjuer anser vi oss fått en bild av hur det ser ut. För att 

kunna få ett mer kvalitativt resultat kunde vi valt att intervjua fler förskollärare men till 

detta fanns varken tid eller möjlighet, då det vid denna tidpunkt var många som gått på 

semester.   

Vi använde oss av en ljudupptagning vid intervjuerna och var här noggranna med att tala 

om vilket syfte vi hade med intervjun och att det bara är vi som forskare som ska lyssna 

och sedan transkribera materialet. Resultatet ska inte heller användas till något annat än 

vårt enskilda skrivarbete. Vi började med att fråga om vi fick spela in och det sa alla ja 

till. Vi valde att spela in intervjuerna för att det då är lättare att föra en dialog med 

förskolläraren under intervjuns gång än om man behöver anteckna samtidigt. När vi nu 

använde oss av ljudinspelning i stället för att anteckna under intervjun kunde vi ta tillvara 

på det relevanta i svaren, då vi under transkriberingen kunde spola fram och tillbaka och 

lyssna många gånger.    

 

Då vi valt ett slumpmässigt urval har vi inte tagit hänsyn till hur lång yrkeserfarenhet 

pedagogerna har. Nu i efterhand ser vi att denna slump tillförde undersökningen en del. 
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Vi fick ett resultat som visade att osäkerhet fanns bland såväl erfarna som nyutbildade då 

det gäller att ta sig an det systematiska kvalitetsarbetet med barnets perspektiv i fokus. 

Det som framkom var att det är en process och att en vilja till utveckling finns hos 

förskollärarna. Detta bidrar till att utvecklingen och implementeringen av processen med 

det systematiska kvalitetsarbetet har större möjlighet att bli förankrat. Vi hade kunnat 

skicka ut enkäter för att eventuellt få en högre svarsfrekvens. Men att få ett kvalitativt 

resultat framför ett kvantitativt var mer relevant till vårt syfte. Med 

kvantitativa enkätfrågor kunde vi fått reda på hur många som tycker att det systematiska 

kvalitetsarbetet är något som fungerar.  I de kvalitativa intervjuerna förväntade vi oss få 

större tillgångar till förskollärarnas egna tankar kring frågorna.   

  

Att efteråt transkribera intervjuerna gav oss erfarenhet i hur viktigt tonfall och pauser i 

ordflödet kan vara när man tolkar innebörden i det som sägs. I detta kan tveksamheter 

och osäkerhet såväl som säkerhet läsas in. Denscombe (2009) beskriver att forskaren 

förutom att spela in samtalen också bör föra anteckningar vid sidan av.   

   
10.2 Resultatdiskussion   
Syftet med vår undersökning är att skapa en bild av hur förskollärarna beskriver barnens 

möjlighet till inflytande och delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi vill också 

undersöka hur processen i det systematiska kvalitetsarbetet sker med barnens och 

verksamhetens utveckling i fokus. 

 

Vi såg i vår undersökning att det fanns en vilja hos förskollärarna att arbeta fram en 

fungerande process med systematiskt kvalitetsarbete. Alla har en god intention att vilja ta 

till sig detta men att viss kunskap i ämnet saknas. Att hitta strategier för hur detta arbete 

ska ske är svårt och oavsett om man är ny inom yrket eller arbetat en längre tid så finns 

det en osäkerhet. Den som är ny måste hitta en strategi för sitt arbete och den som arbetat 

längre måste ta nya tankebanor. Vi upplever att detta kan bli ett dilemma i utvecklingen 

av strategin när dessa två möts. Det är svårt att ta till sig att systematiskt kvalitetsarbete 

som enda verktyg i sin helhet ska vara det som används i processen och allt annat ska 

läggas bort eller tillföras in i systematiken.  

 

Juul & Jenssen (2009) skriver att barnen behöver motiveras för att lära. I vår 

undersökning ser vi detta som en del av det systematiska kvalitetsarbetets roll, att 

inspirera till lärande. Att genom arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet hitta 

utvecklingsvägar som barnen är intresserade av skapar förmodligen många stunder där 

både barn och vuxna lär tillsammans. Vi ser i undersökningen att detta är något som 

förskollärarna vi intervjuat är medvetna om men det känns som att det är en process som 

pågår. Förskolan har inte gått under skollagen så länge så att integrera lärandet i 

verksamheten på förskolan är relativt nytt. Förskollärarna i våra intervjuer säger att det 

behöver utarbetas strategier för detta på de två förskolor som vi använt i våra intervjuer 

och detta arbete har påbörjats. Förskollärarna ser det som en spännande process men 

känner att det behövs klara riktlinjer för hur de ska gå tillväga.  

 

Bruner (1996) skriver att vi bedömer verksamheten och för att det ska kunna ske så måste 

en viss del av bedömning av barnen ske. Detta är för att kunna se till helheten och för att 

kunna bedöma verksamhetens riktning på strävansmålen. Ordet bedöma är ett värdeladdat 

ord och kan leda till många funderingar och konflikter. Förskollärarna i undersökningen 

understryker att det är verksamheten som bedöms och inte det enskilda barnet, men när vi 

läser Bruners texter så undrar vi hur kunskapen om utvecklingen egentligen sker. För att 

en bedömning av verksamheten ska kunna ske så måste vi se till det enskilda barnet, dess 
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intresse, utveckling och kunskap. Bedömning av det enskilda barnet sker i arbetet med 

det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna se till helheten, när det gäller barnens egen 

kunskap och deras egna dokumentationer ska bedömning inte ske.  

 
 "Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är det vardagsnära arbetet i förskolan. Att 

vara delaktig i och ha kompetens för utvärdering och bedömning av 

förbättringsåtgärder är därför en angelägenhet för all personal i förskolan. Det är 

viktigt att det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras som ett stöd i arbetet 

med kvalitetsutvecklingen och för att synliggöra verksamhetens mål- uppfyllelse 

samt behov av utveckling" (Skolverket 2005). 
 
10.2.1 Systematiska kvalitetsarbete med fokus på barnen 

Enligt Lpfö98/10 (2010) är det strävansmål förskolan har att förhålla sig till.  När 

verksamheten i det systematiska kvalitetsarbetet ska utvärderas och utvecklingsområden 

erhålls ska delmål skrivas för att ge mätbara kriterier för att utveckling sker. Dessa delmål 

har en tendens att bli uppnåendemål så resultat kan bockas av. När huvudmannen vill ha 

en resultatredovisning blir det lätt en redovisning av de mål som varit exponerade i 

utvecklingsarbetet. I stället för en redovisning av hur vägen mot strävansmålen sett ut och 

hur långt mot dessa man lyckats komma blir det en redovisning av det som lyckats, d.v.s. 

uppnådda mål. Detta strider i sin tur mot förskollärarnas uppdrag som är att arbeta efter 

Lpfö98/10 (2010) och skollagen 2010/800 (2010) där det med tydlighet beskrivs att 

uppnåendemål inte ska förekomma i förskolan. Detta anser vi är viktigt att belysa 

eftersom det systematiska kvalitetsarbetet är i uppstartsskedet som något nytt och 

förskollärarna är i fasen att arbeta fram strategier för hur det ska fungera och bli 

implementerat i verksamheten.  

 

Professionen d.v.s. förskollärarna behöver tid till processen i det systematiska 

kvalitetsarbetet där planering, reflektion och utvärdering är komponenter. Vi anser att det 

är viktigt att förskollärare använder sin profession och ser till att barnens lek kvarstår som 

en del i lärandet där förskolläraren lyfter begreppen och visar barnen vägen till en 

undersökande och reflekterande attityd. Förskollärarna behöver stärkas i sin profession att 

låta barnen interagera mer självständigt kring dokumentationen. Detta gäller så väl 

skapandet som reflektion. Att förskolläraren mer som iakttagare än ledare deltar i 

reflektionen av dokumentation ger större möjlighet till tolkning av dokumentation att se 

det kompetenta barnet med stöd av den gemensamma kognitiva kulturen.   Vi anser att 

det är viktigt att tillsammans i arbetslaget reflektera över begreppet barnens perspektiv, 

vilket synsätt vi har och hur man ska kunna närma sig det i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Det är barnen som ska stå i fokus när aktiviteter och projekt planeras. I 

det systematiska kvalitetsarbetet är det verksamheten som ska reflekteras och bedömas, 

inte det enskilda barnet. Men för att kunna bedöma verksamheten behöver det enskilda 

barnet ses som individ i helheten. Resultatet visar tecken på att förskollärarna tenderar att 

vara kvar i det tänk att det enskilda barnet inte ska bedömas utan endast verksamheten. 

Det behövs en insikt och ett synsätt där förskollärarna förstår att bedömning av det 

enskilda barnet i grupp är grunden till att bedöma verksamheten som helhet. 

Förskollärarna använder sig av pedagogisk dokumentation som ett verktyg i arbetet 

genom att reflektera och se hur man ska gå vidare i ett projekt eller välja riktning till ett 

nytt. Enligt vår tolkning skulle förskollärarna reflektera kring dokumentationen 

tillsammans med barnen för att kunna närma sig barnens perspektiv i utvecklingsarbetet. 

Konsekvensen av att förskollärarna inte reflekterarar över det enskilda barnets utveckling, 

dels tillsammans med barnet men också tillsammans med andra förskollärare, kan bidra 

med effekter av att förskollärarna tycker sig ha sett hur utveckling ska ske ur ett 
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barnperspektiv. Dessa två perspektiv är bra enskilda för sig själva men ger en större 

helhet till det systematiska kvalitetsarbetet i samverkan.    
 
10.2.2 Barnens förmågor och utvärderingsarbetet 

Bruner (1996) skriver om den sociala kompetensen som en viktig del i lärandet och 

genom att ingå i en social och kulturell kontext där individen är trygg i det sociala 

samspelet lär man tillsammans och utvecklas. Att lära genom socialt samspel, samtal, att 

hjälpa varandra och att kunna ta emot hjälp ser vi som en del i lärandet. Finns den sociala 

kompetensen och om man är trygg i verksamheten skapas utrymme för nyfikenhet att 

utforska de lärandebegrepp som Lpfö98/10 förespråkar. Att ta till vara på barnens 

nyfikenhet och upptäckarglädje anser vi kan göras med stöd av det systematiska 

kvalitetsarbetet.    

   

Vi ser i vårt resultat att förskollärarna använder sig av dokumentation, reflektion och 

utvärdering i sina planeringar. De menar att barnen har en viss delaktighet i arbetet med 

dokumentationsprocessen. En problematik finns när det gäller de yngre barnens 

delaktighet. Det är något som vi har funderat över och vi anser att det här finns en stor 

brist när det gäller dokumentationen. Att göra barnen delaktiga i detta arbete oavsett ålder 

är något som det saknas kompetens kring. Här anser vi att det behövs 

kompetensutveckling och konkreta tips på hur synsättet på barnens delaktighet i 

dokumentationen kan utvecklas. Dokumentationen är en stor del i arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det är genom pedagogisk dokumentation som barnens 

kompetens och intresse synliggörs, och kan leda verksamheten i riktning mot en barnsyn 

där barnen har möjligheter till delaktighet och inflytande över sin egen utveckling och sitt 

eget lärande. Enligt Bruners teori är det format där läraren undervisar monologiskt 

förkastlig. En social interaktion där barngruppen interaktivt undervisar varandra ger 

möjlighet till att utveckla den sociala kompetensen och den lustfyllda attityden till 

lärandet. Vi tycker oss se tecken i resultatet som visar att dokumentationen presenteras på 

ett sätt så att det är betraktaren som bedömer vad som till synes sker. Barnet behöver själv 

få reflektera och utvärdera sin egen dokumentation för att dess förmågor ska bli 

synliggjorda. Vi ser i vårt resultat att förskollärarna mer talar om verksamhetens 

utveckling än barnens förmågor. En viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet är att 

reflektera kring dokumentation. Dels för att den ska bli pedagogisk men också för att 

utveckling ska ske utifrån barnens förmågor där de i sin utveckling för stunden befinner 

sig.  

  

10.2.3 Utvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet  

Den kognitiva kultur som finns på förskolan är viktig grund och behöver vara förankrad 

och under ständig bearbetning och utveckling hos alla som arbetar på förskolan.  När 

bedömningar kring barnen och verksamheten ska reflekteras behöver den gemensamma 

kognitiva kulturen finnas som grund och stöd i förskollärarnas förhållningssätt att utgå 

ifrån. Är den gemensamma kognitiva kulturen på enheten otydlig finns risk för att det är 

förskollärararens enskilda kognitiva kultur som blir värderingsverktyg i bedömningar. 

Den enskilda kognitiva kulturen måste naturligtvis som Bruner (1996)  beskriver finnas 

med. Utan den blir bedömningarna stereotypa och utan den enskilda inlevelse som 

behövs för att förskollärarna ska kunna närma sig barnens perspektiv. För att förskolan 

ska bli för alla och varje individ ska få bli sedd för sin kompetens i sin del av 

utvecklingen som barnet för stunden befinner sig, är den gemensamma kognitiva kulturen 

den som ska genomsyra förskollärarens bedömning med stöd av sin egen kognitiva 

kultur. Den kognitiva kulturen är den gemensamma värdegrund som förskolan ska vila 

på. Vi har i vår undersökning sett att förskollärare i stor utsträckning tar till vara på 
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barnens perspektiv. De vill i sitt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet ge barnen 

möjlighet till både delaktighet och inflytande. Att arbeta utifrån att barnens perspektiv är i 

fokus ser de som en spännande utmaning och de vill använda sig av pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg. Utifrån Bruners (1996) hermeneutiska cirkel ser vi ett 

förhållningssätt hos förskollärarna som är flexibelt och föränderligt. Genom diskussioner 

och reflektioner så förs verksamheten framåt. Förskollärarna har tankar som tyder på att 

de ser till processen, att de ser till helheten. I arbetet används det enskilda barnets 

förmåga samt dess önskemål ses som en självklarhet. Det är inte enkelt att få denna 

process att fungera. Förskollärarna uttrycker att det är svårt att få de yngre barnen att 

utöva inflytande och delaktighet men vi känner att svårigheter i detta även finns i 

arbetslag som arbetar med äldre barn. Det känns som kompetens i hur det enskilda barnet 

kan få möjligheter att utöva inflytande och delaktighet saknas och att detta är kunskaper 

som förskollärarna söker och önskar. Systematiskt kvalitetsarbete i sin helhet är till för att 

underlätta och ska inte ses ytterligare en administrativ pålaga. Förskollärarna på enheten 

behöver gemensam kompetensutveckling kring den hermeneutiska cirkeln och hur detta 

arbete ska utföras. För att man på enheten ska kunna arbeta fram en fungerande 

gemensam strategi där den kognitiva kulturen ligger som gemensam grund.   

 

På förskolorna behöver också finnas tillgång till den IKT, Informations och 

kommunikationsteknologi, som är nödvändig för att fullt ut kunna genomföra det 

systematiska kvalitetsarbetet. I vår undersökning har vi sett att avsaknaden av IKT är en 

problematik som finns, men vi har valt att inte ha med detta i resultat och analys. Likväl 

behöver det belysas som ett utvecklingsområde för att få det uppdrag som förskolan 

enligt skollagen 2010:800 (2010) och Lpfö98/10 (2010) är ålagda att utföra.  Några 

förskollärare beskriver att det är en svårighet att kunna återföra dokumentationerna 

snabbt till barngruppen när teknologin inte fungerar eller är tillräckligt omfångsrik för att 

räcka till alla. Vi ansåg inte att det var något stort bekymmer eller överhängande 

problematik och valde därför att inte ha det med i analysen. Som en reflektion kan 

nämnas att det kan vara ett bekymmer i de områden med lägre socioekonomisk situation. 

Att förskollärarna p.g.a. den enskilda kommunens eller förskolans ekonomi inte kan 

utföra det systematiska kvalitetsarbetet då det kan tänkas saknas verktyg såsom kamera, 

dator skrivare etc.  

 
10.2.4 sammanfattning av diskussion  

Social kompetens och samspel ser förskollärarna som en god grund för att utveckling och 

lärande ska kunna ske.  En osäkerhet i hur barnen ska involveras i det systematiska 

kvalitetsarbetet finns. Att ge både de yngre och de äldre barnen möjlighet till inflytande 

och delaktighet anses vara viktigt. Barnens förmåga och kunskap är en viktig grund i 

förskollärarens planeringsarbete som ska styra den hermeneutiska cirkeln framåt i en 

ständigt pågående process. För att barnets förmågor ska bli synliggjorda behöver barnet 

själv få reflektera och utvärdera sin egen dokumentation. Vi ser i vårt resultat att 

förskollärarna mer talar om verksamhetens utveckling än barnens förmågor. En viktig del 

i det systematiska kvalitetsarbetet är att reflektera kring dokumentation. Dels för att den 

ska bli pedagogisk men också för att utveckling ska ske. Den starka medvetenheten hos 

förskollärarna att det är verksamheten som ska bedömas kan vara en orsak till att det 

enskilda barnets förmågor inte synliggörs på samma sätt. En annan bidragande del som 

saknas kan vara att helhetstänket med den hermeneutiska cirkeln och barnens och 

verksamhetens utveckling saknas. Det är en process där utveckling och lärande bildar en 

helhet och där allt knyts ihop i ett framåtsträvande arbetssätt där barnens perspektiv och 

lärande står i fokus.   

I det enskilda barnets perspektiv i utvärderingsarbetet, så lyfts tankar om delaktighet och 
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inflytande hos de yngre barnen fram. Vi ser att det är problematiskt att hitta fokus i 

arbetet med det när det gäller de äldre barnen också. Vi ser att förskollärarna behöver 

stärkas i sin profession och att känna tillit till den kognitiva kulturen. Social interaktion 

där barnen tillåts reflektera kring dokumentation på sitt eget vis där barnet individuellt 

befinner sig behöver få en större framtoning i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Förskollärna behöver få en syn på att ingen reflektion kring en dokumentation kan vara 

fel utan allt är tillåtet och det som för stunden sker. Ett litet barn utan verbalt språk kan 

reflektera tillsammans med andra barn genom att använda sitt kroppsspråk. Gester 

minspel eller påkalla en kompis uppmärksamhet genom att peka på en bild är reflektion 

lika väl som en som utrycks med verbalt språk. Kroppsspråk och mimik är delar av 

barnets reflektion även om det är äldre och har det verbala språket.  

 

  

    

10.3 Fortsatt forskning  

För att systematiskt kvalitetsarbete ska bli en naturlig del i det systematiska 

kvalitetsarbetet så anser vi att mer forskning i följande frågor behövs:  

• Hur kan pedagogisk dokumentation bli ett väl förankrat verktyg i det systematiska 

kvalitetsarbetet?  

• Hur ska ett planeringsverktyg/ dokument för den hermeneutiska cirkeln utformas för 

att det ska bli ett verktyg som visar på en process i riktning mot utveckling och 

lärande med barnens perspektiv i fokus?  

• Hur kan de yngre barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet i det 

systematiska kvalitetsarbetet?    

  

  
 "Läroplansmålen. Det är verksamheten som utvärdera s, vilken 

miljö och vilka förutsättningar som finns. Vad erbjuder vi 

barnen? Barnen är en viktig del i utvärderingen och att se 

helheten ligger till fokus i vårt arbete. Att utveckla vårt sätt att 

arbeta och miljön där barnen befinner sig” (Förskollärare B). 
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Bilagor 

Bilaga A  

 

Intervjufrågor 

Våra frågor:  

1. Hur dokumenteras och utarbetas strategier för verksamhetens utveckling sett ur 

barnens perspektiv?   

2. Hur blir barnen delaktiga i dokumentationerna och hur synliggörs deras 

förmågor?  

3. Hur använder ni de utförda dokumentationerna i det systematiska 

kvalitetsarbetet?   

4.  Hur gör ni när ni dokumenterar? (fotograferar, filmar, skriver etc.)  

5. Hur reflekterar ni kring de utvecklingsområden som framkommit i 

utvärderingsarbetet?   

6. Vad är det som utvärderas och utvecklas?  
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