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Abstrakt 

Organization of the systematic quality work in preschool 

 - A study on factors influencing the work and the child's opportunities for 

participation and influence 

Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som påverkar det systematiska 

kvalitetsarbetet, samt vilka konsekvenser det får på synen på barn och barns delaktighet 

i förskolans verksamhet. För att få fram resultatet användes intervjuer som metod, 

studien är kvalitativ och har en fenomenografisk ansats. Frågeställningen i studien är: 

Hur uppfattar förskollärare och förskolechefer att de arbetar med systematiskt 

kvalitetsarbete och vilka faktorer påverkar kvalitetsarbetet? Mot bakgrund av dessa 

faktorer, hur påverkas barnens roll i det systematiska kvalitetsarbetet? Hur uppfattar 

förskollärare och förskolechefer att de möjliggör barns delaktighet och inflytande i det 

systematiska kvalitetsarbetet? 

Resultatet visade att det fanns flera olika faktorer som påverkar det systematiska 

kvalitetsarbetet, vidare visade studien på hur dessa faktorer påverkar barns delaktighet 

och inflytande i kvalitetsarbetet. Faktorerna har utformats i en modell för att synliggöra 

vilka dessa faktorer är och hur de hänger ihop. I kvalitetsarbetet fick barnen två olika 

roller. Rollerna har vi delat upp i passiv delaktighet och inflytande där delaktigheten och 

inflytandet finns men utifrån vuxnas villkor, samt aktiv delaktighet och inflytande där de 

vuxna utgår från barnens perspektiv i kvalitetsarbetet. I resultatet framkom det även 

förskollärares och förskolechefers ambitioner kring att utveckla sina förhållningssätt 

gentemot barns delaktighet och inflytande i kvalitetsarbetet.  

 

Nyckelord 

Systematiskt kvalitetsarbete, delaktighet och inflytande, barnsyn, organisation  

 

Tack 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Stefan Lundholm som har visat stort 

engagemang och kommit med konstruktiv kritik i vårt arbete. Tack för alla kloka ord 

som har drivit och engagerat oss framåt. Vi vill även tacka alla förskollärare och 

förskolechefer som har ställt upp i våra intervjuer.  



  
 

2 

 

Innehåll 

1. Inledning ___________________________________________________________ 3 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 5 

1.1.1 Det systematiska kvalitetsarbetets innebörd och framkomst _____________ 5 

1.1.2 Barns delaktighet och inflytande i kvalitetsarbetet och förskolans verksamhet

 ________________________________________________________________ 6 

1.1.3 Pedagogisk dokumentation som verktyg i kvalitetsarbetet ______________ 7 

1.2 Syfte ___________________________________________________________ 8 

1.2.1 Frågeställning ________________________________________________ 8 

2. Tidigare forskning ___________________________________________________ 9 

3. Teorianknytning ____________________________________________________ 14 
3.1 Punktuellt och relationellt perspektiv _________________________________ 14 
3.2 Harts delaktighetsstege ____________________________________________ 15 

3.2.1. Varför två teoretiska utgångspunkter? ____________________________ 17 

4. Metod _____________________________________________________________ 18 
4.1.  Kvalitativ studie ________________________________________________ 18 

4.2. Bearbetning, analys och presentation av studiens data ___________________ 18 
4.3. Urval av respondenter inför studien _________________________________ 19 
4.4. Forskningsetiska överväganden _____________________________________ 20 

5. Resultat och analys __________________________________________________ 21 
5.1 Faktorer som påverkar det systematiska kvalitetsarbetet __________________ 21 
5.2 Barnens roll i det systematiska kvalitetsarbetet _________________________ 24 

5.2.1. Passiv delaktighet och inflytande ________________________________ 24 

5.2.2 Aktiv delaktighet och inflytande _________________________________ 26 

5.2.3. Visioner i förskolans verksamhet ________________________________ 29 

5.3 Sammanfattning _________________________________________________ 31 

6. Diskussion _________________________________________________________ 32 
6.1 Faktorer som påverkar det systematiska kvalitetsarbetet __________________ 32 

6.2 Hur faktorerna kan påverka barnens roll i kvalitetsarbetet_________________ 33 
6.3 Barns delaktighet och inflytande i kvalitetsarbetet_______________________ 34 

6.4 Metoddiskussion _________________________________________________ 35 

7. Bilagor ____________________________________________________________ 36 
7.1. Informationsblad till respondenter___________________________________ 36 

7.2. Frågeguide _____________________________________________________ 37 

Referenslista _________________________________________________________ 38 
 

 

 

 



  
 

3 

 

1. Inledning 

Vi har valt att undersöka  förskollärares uppfattningar av det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskolan. Fokus kommer vara på hur förskollärare upppfattar att barns 

delaktighet möjliggörs i kvalitetsarbetet och hur detta kan komma till uttryck i 

praktiken. Vi  kommer även att fokusera på vilka faktorer som kan påverka det 

systematiska kvalitetsarbetet och vilka konsekvenser det kan få för barnens delaktighet 

och inflytande.  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet har fått en större och mer omfattande roll i förskolans 

verksamhet och personalen i förskolan ska sträva efter att ständigt utveckla 

verksamheten (Utbildningsdepartementet 2010). Forskning visar att arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet är komplext. Hudson (2012) lyfter fram att barnens ålder 

och deras utveckling sågs som påverkande faktorer i barns delaktighet och inflytande, 

likaså barngruppen i relation till det individuella barnets förmåga. Organisationens 

ramar, syften och mål, samt personalens roll i verksamheten påverkade även barnens 

möjligheter till beslutsfattande. Sheridan, Williams och Sandberg (2012) tar upp att det 

gemensamma för personalen i förskolans verksamhet var att de observerade varje 

individuellt barns lärande och utveckling i olika områden, dessa observationer gjordes 

utan värderande omdömen av barns individuella förståelse och kunskaper. Löfdahl och 

Pérez Prieto (2009) tar upp i deras forskning att det fanns en frånvaro kring barnen och 

deras perspektiv i dokument berörande kvalitetsarbetet. Barnens egna aktiviteter 

nämndes sällan och barnen tillskrevs olika egenskaper såsom aktiva. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) lyfter fram i deras forskning att barns delaktighet 

förutsätts av att barn får möjligheter till att delge sina kunskaper och åsikter. Vidare 

menar författarna på att det är avgörande inom förskolans verksamhet hur vuxna tolkar 

barns skapande av mening, samt möjligheterna barnen får till att uttrycka sig och 

kommunicera kring detta (ibid). Enligt våra tolkningar finns det faktorer som påverkar 

det systematiska kvalitetsarbetet, samt att det finns faktorer som berör barnet och att 

dessa bidrar till att barn inte alltid blir delaktiga och får inflytande i verksamheten.  

 

I förskolans läroplan står det att förskolan ska föra ett systematiskt arbete med 

dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling för att belysa förskolans 

kvalitet. Läroplanen för förskolan lyfter även fram att arbetslaget i det systematiska 

kvalitetsarbetet ska fokusera på hur barn görs delaktiga och får inflytande i förskolans 

verksamhet (Lpfö 98, rev. 2010). Skollagen tar upp i kapitel fyra att barn ska få 
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möjlighet till att delta i det systematiska kvalitetsarbetet (SFS 2010:800). Dessa 

styrdokument uppfattar vi som tolkningsbara då det inte finns några konkreta förslag 

kring hur arbetet ska ske i förskolans verksamhet.  Att styrdokumenten är tolkningsbara 

och att detta ses som komplext kan styrkas utifrån forskning. Hudson (2012) lyfter fram 

i sin forskning att personalen i verksamheten såg svårigheter i att omsätta läroplanen till 

verklighet berörande barns möjligheter att involveras i beslut (ibid). Vårt intresse kring 

forskning av barns delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet grundar sig i att vi 

upplever att de riktlinjer som finns i läroplanen och skollagen för kvalitetsarbetet är 

komplexa. Ordet komplext i detta sammanhang menar vi att trots alla riktlinjer upplever 

vi att barnens roll i kvalitetsarbetet fortfarande inte är konkret nog. Vi vill undersöka 

hur förskollärare arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och på vilket sätt barnen i 

verksamheten är delaktiga och har inflytande i detta arbete. 

 

“All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn [...] ska vara 

delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram” (Lpfö 98, rev 2010:14). 

Barnperspektivet beskrivs som att vuxna vet vad som är bra för barn och agerar därefter. 

Barns perspektiv är däremot när barnet bidrar med egna upplevelser, tankar, 

erfarenheter och känslor, utan att bli analyserade och tolkade av vuxna (Svenning 2011). 

Utifrån beskrivningen av barns perspektiv och barnperspektivet finner vi läroplanen 

tvetydig. Denna tvetydighet för oss, grundar sig i att läroplanen innefattar mål som 

tolkas utifrån varje individuell pedagog, och det är ett välkänt faktum att ingen 

människa tolkar lika. Utvärderingen ska utgå från barnperspektivet samtidigt som att vi 

tolkar det att barnens perspektiv ska lyftas fram då deras röster ska bli hörda. 

Barnperspektivet ska utifrån läroplanen vara grundpelaren i utvärderingen i 

kvalitetsarbetet. Stämmer denna riktlinje överens med verkligheten? Dessa två begrepp 

har en markant skillnad och två olika utgångspunkter. Vidare tolkar vi att detta kan 

innebära att barnens perspektiv ska vara en del av kvalitetsarbetet, men att vuxnas 

barnperspektiv ska vara utgångspunkten i arbetet. Vilka begränsningar kan detta 

medföra i det systematiska kvalitetsarbetet? Har barnperspektivet tolkningsföreträde 

framför barnens perspektiv? Kopplat till vår yrkesprofession, hur kan vi som blivande 

förskollärare och verksamma förskollärare bli mer medvetna kring vårt förhållningssätt 

gentemot barns perspektiv? 
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1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Det systematiska kvalitetsarbetets innebörd och framkomst 

Förskolecheferna i verksamheten har ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Vilket innebär att föskolecheferna ansvarar för att förskolans verksamhet kontinuerligt 

planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas. Arbetslagen ska tillsammans med 

förskolecheferna arbeta med kvalitetsarbetet, men det är chefernas ansvar att se till att 

arbetet genomförs (Lpfö 98, rev 2010). 

 

I förskolans verksamhet definieras begreppet kvalitet som hur väl förskolan uppfyller de 

mål som finns i läroplanen (Skolverket 2012). Det är dock viktigt att urskilja olika 

måltyper som arbetslaget arbetar med i kvalitetsarbetet. Det centrala handlar om att se 

vilka mål som berör utveckling och vilka mål som ska uppnås. Målen som berör 

utveckling omfattar mål som ska strävas efter att hela tiden utvecklas, det vill säga mål 

kring barns utveckling och lärande. Målen som berör verksamheten ska genomföras och 

uppnås (Håkansson 2013). 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet består av tre delar som kallas för uppföljning, 

utvärdering och utveckling. Den första delen är uppföljning och betyder att man på olika 

sätt samlar in information om förskolans verksamhet. Utvärdering, som är den andra 

delen, innebär att förskolans arbetslag analyserar det insamlade materialet från 

uppföljningen i relation till läroplanen. Den sista delen är utveckling där arbetslaget 

planerar hur man ska arbeta vidare i verksamheten beroende på vad som kommit fram 

under arbetslagets utvärdering. Kvalitetsarbetet beskrivs som en process där 

verksamheten systematiskt ska följas upp för att synliggöra kvaliteten. I arbetet behöver 

förskolechef och arbetslag även ta till vara på barns synpunkter som ett underlag vid sin 

utvärdering. Begreppet systematiskt innebär i detta sammanhang att kvalitetsarbetet har 

en struktur och är återkommande, utgångspunkten är en verksamhetsutveckling under 

längre tid. Det systematiska kvalitetsarbetet tydliggör för personalen vad som kan 

prioriteras och utvecklas, när och hur varierande insatser kan utföras samt vilket ansvar 

personalen har. Kvalitetsarbetets syfte är att skapa delaktighet samt dialog kring hur 

läroplansmålen uppfylls och kring orsaker till tänkbara brister (Skolverket 2012).  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet tillkom genom Skolverkets vädjan om att 

dokumentationer av det pågående kvalitetsarbetet saknades. Uppföljning och 
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utvärdering av förskolans verksamhet sattes inte i relation till läroplanens mål eller att 

de rent av inte fanns. År 1997 gav regeringen respons på denna vädjan och första 

beslutet om kvalitetsredovisning gjordes. Ytterligare ett motiv till det systematiska 

kvalitetsarbetet var regeringens intresse i en nationell utvärdering och granskning av 

kvaliteten i verksamheten. Denna utvärdering och granskning kunde bidra till arbete 

med utveckling och förbättring på en lokal nivå. Förskolornas uppfyllelse av 

läroplansmålen kunde bli högre och att verksamheterna i kommunerna kunde förbättras. 

Mätningar av kvalitet i förskolans verksamhet utgår ifrån hur verksamheten arbetar med 

målen i läroplanen, dokumenterar detta arbete, följer upp, utvärderar ifall arbetet med 

målen är tillräckliga eller ej, samt utvecklar bristerna i verksamheten (Håkansson 2013). 

 

1.1.2 Barns delaktighet och inflytande i kvalitetsarbetet och förskolans verksamhet 

I en publikation från Skolverket (2015) lyfts det fram en väsentlig aspekt i det 

systematiska kvalitetsarbetet, att göra barn delaktiga, då man genom dialog med barn 

kan bedöma verksamhetens kvalitet och utvecklingsområden. Dialogen kan skapa 

delaktighet och även möjliggöra att barn får ta del av sitt eget lärande (ibid). Hur kan 

dialogen mellan barn och pedagoger komma till uttryck i förskolans systematiska 

kvalitetsarbete, och hur använder man sig av den? Den problematik vi kan se utifrån 

Skolverkets (2015) publikation är att dialog är ett komplext begrepp och vi undrar hur 

detta kan komma till uttryck i praktiken. Desto större delaktighet i kvalitetsarbetets 

olika delar, desto större förståelse kan barn och personal få för de insatser man gör för 

att utveckla verksamheten. Sammanhang och mening ses även som en väsentlig aspekt 

för att de berörda ska kunna ta till sig av de förändringar som görs i verksamheten. 

Förskolechef, personal och barn som berörs av kvalitetsarbetet behöver utifrån den roll 

de har i förskolan vara delaktig när det gäller uppföljning och utvärdering för att se vad 

som är i behov av en utveckling. Får barn inflytande över sin undervisning i förskolan 

så lär sig barnen mer, de får ett större engagemang och tar mer ansvar (ibid).  

 

Vad kan delaktighet och inflytande innebära i förskolans verksamhet? Dolk (2013) 

beskriver begreppet delaktighet som uttryck kring åsikter, utan att vara begränsat till ett 

beslut eller ett val, medan inflytande är ett begrepp som innebär att man får påverka 

demokratiska beslut (ibid). Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter fram att i en förskola 

betyder delaktighet inte att alla barn får göra som de vill, men att det finns utrymme för 

fritt tänkande och en respekt gentemot alla individers åsikter. Som pedagog är det 

väsentligt att vara inbjudande mot barnen och tro på deras förmågor, detta kan i sin tur 
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gynna barns förståelse av ett demokratiskt förhållningssätt. Denna inbjudan kan ske när 

som helst i förskolans vardag där pedagoger ger barn tillfällen att uttrycka sina tankar 

och åsikter, samt att de lyssnar till andras perspektiv. Pedagogerna får tillfälle att lyssna 

och höra barnen, samt skapa möjligheter för barnen att ta ansvar för sig själva, varandra 

och att påverka vardagen i förskolan tillsammans med pedagogerna (ibid).  

 

1.1.3 Pedagogisk dokumentation som verktyg i kvalitetsarbetet 

Palmer (2012) har gett ut en publikation som innehåller exempel och beskrivningar av 

hur man skulle kunna jobba med pedagogisk dokumentation som ett verktyg i 

kvalitetsarbetet. Pedagogisk dokumentation innebär i detta sammanhang att ett arbetslag 

reflekterar och diskuterar kring det material som framkommer vid en dokumentation. 

Publikationen beskriver dock inte hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan se ut i 

praktiken, eller hur det kan organiseras i förskolans verksamhet. Det redogörs däremot 

att dokumentationen behöver bli ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten för att 

man ska kunna granska sin egen praktik. Pedagogisk dokumentation kan göra det 

möjligt att synliggöra barnens lärande och strategier för både barn och personal, samt att 

man kan få syn på vad barnen har för intressen och frågor för att sedan kunna utgå ifrån 

det i arbetslagets planering. Publikationen ger även exempel på när barn är med och 

reflekterar, det vill säga att barnen ges möjlighet att vara delaktiga i kvalitetsarbetet. 

Men även där saknas det beskrivningar i hur man kan organisera verksamheten för att få 

förskolans vardag att fungera. Det beskrivs två svårigheter som pedagogerna i 

publikationen har belyst i sin utvärdering. Det ena är att det är svårt att få den 

pedagogiska dokumentationen att bli en del av vardagen, och det andra är att pedagoger 

upplever att det inte finns tillräckligt med kunskap om hur man kan organisera 

verksamheten för att kvalitetsarbetet ska fungera (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

8 

 

1.2 Syfte  

Med utgångspunkt i ovanstående text vill vi försöka belysa vilka faktorer som påverkar 

det systematiska kvalitetsarbetet och vilka konsekvenser det får på synen på barn och 

barns delaktighet och inflytande. Studien kommer att bidra med kunskap om hur två 

olika förskolor har valt att organisera sitt kvalitetsarbetet, samt hur barnen görs 

delaktiga och får inflytande i det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare kan studien 

komma att bidra med kunskaper för vår kommande yrkesprofession som förskollärare, 

samt för verksamma förskollärare kring vilka begränsningar det kan finnas gentemot 

hur barn görs delaktiga och får inflytande i verksamheten. Denna kunskap kommer att 

ge oss insikter i vad som är väsentligt att reflektera kring i arbetet med barn och hur 

deras perspektiv kan synliggöras för de vuxna i verksamheten. 

 

1.2.1 Frågeställning 

 Hur uppfattar förskollärare och förskolechefer att de arbetar med systematiskt 

kvalitetsarbete och vilka faktorer påverkar det här arbetet? Mot bakgrund av 

dessa faktorer, hur påverkas barnens roll i det systematiska kvalitetsarbetet? 

 Hur uppfattar förskollärare och förskolechefer att de möjliggör barns delaktighet 

och inflytande i det systematiska kvalitetsarbetet? 
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2. Tidigare forskning 

Inledningsvis är tidigare forskning en överblick kring hur det systematiska 

kvalitetsarbetet kan se ut och uppfattas i förskolans verksamhet. Barns delaktighet och 

inflytande tas upp, samt hur barn involveras i besluten som tas i verksamheten. Vi har 

valt att börja med tidigare forskning kring det systematiska kvalitetsarbetet och i 

samband med vårt syfte, även lyfta fram forskning om hur barn görs delaktiga, har 

inflytande och involveras i förskolans verksamhet.  

 

Sheridan, Williams och Sandberg (2012) gjorde en studie där syftet var att undersöka 

betydelsen av arbetet med systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare. Metoden som 

användes för att få fram resultatet i studien var intervjuer. Resultatet som framgick var 

att lärarna dokumenterade barnaktiviteter mer eller mindre dagligen samt i relation till 

specifika situationer där barn var delaktiga. Mer strukturerad dokumentation användes i 

slutet av projekt och när barns portföljer eller individuella utvecklingsplaner uppdateras. 

Dokumentation och utvärdering i förskolan kan beskrivas som relationen mellan 

läroplanen och dokumentation. Dokumentationen omfattar barns lärande, förhållandet 

mellan lärare, tillvägagångssätt och barns lärande, och slutligen ett skiftande fokus från 

dokumentation av barns görande till barns lärande. Fokus ligger i dokumentationen och 

hur den används i vardagliga situationer. Det gemensamma för lärarna var att de 

observerade varje individuellt barns lärande och utveckling i olika områden, utan att 

göra värderande omdömen av barns individuella förståelse och kunskaper. 

Dokumentation används som ett redskap för att skapa bättre förutsättningar för barns 

lärande och för att kunna möta varje barn i deras egna intressen och förståelse, vilket 

överensstämmer med den svenska läroplanen för förskolan (ibid).  

 

Renblad och Brodin (2012) gjorde en studie där syftet var att belysa förskolechefers syn 

på den reviderade läroplanen och kvaliteten i förskolans verksamhet. Metoden i studien 

var intervjuer. Resultatet som framgick var att förskolecheferna upplevde den nya 

läroplanen som mer fokuserad på lärprocesser styrda utifrån mål, samt att man i likhet 

med skolans verksamhet pratar om barns förmågor och vilka möjligheter som ges för 

barns utveckling. Bedömningen av barn utifrån dokumentation uppfattades som 

problematisk i och med att arbetet är fokuserat på barngruppen samtidigt som varje 

enskilt barn ska synas, utvecklas utifrån sina förutsättningar. Den dokumentation som 

sker i förskolans verksamhet beskrevs i form av fotografier och att barns uttalanden 
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skrevs ner, vad dessa dokumentationer bidrog till i verksamheten fanns det inget svar på 

(ibid). 

 

Löfdahl och Pérez Prieto (2009) har gjort en studie där de analyserade planerings- och 

utvärderingsdokument från förskolans verksamhet. Syftet var att undersöka och 

beskriva innebörden och formuleringarna i dessa dokument kopplat till lärarnas 

yrkesprofession. Planerings- och utvärderingsdokument används som ett sätt för att 

styra och kontrollera kvaliteten i förskolans verksamhet, samt belysa de mål och 

visioner förskollärarna har med verksamheten och vad som egentligen sker i själva 

praktiken. Vid analysen fokuserade författarna på vad förskollärarna hade planerat och 

hur det hade gått, samt hur förskollärare och barn synliggörs i dokumenten. Resultatet 

visade att man planerade både traditionella aktiviteter och aktiviteter som påverkades av 

nya trender. Författarna fann även att omsorg nämns mindre än pedagogiska aktiviteter i 

dokumenten, detta trots att svenska förskolor ska förena omsorg och lärande. 

Dokumenten visade också en frånvaro när det gällde barnen och deras perspektiv. 

Barnens egna aktiviteter nämndes sällan och barnen tillskrevs egenskaper som aktiva 

och nyfikna (ibid).  

 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) har gjort en studie där syftet var 

problematisering och diskussion kring barns rätt samt möjligheter till delaktighet som 

grundläggande värde, och som en pedagogisk fråga utifrån förskolans praktik. Metoden 

för studien var litteraturundersökning. Vilket innebär att författarna undersökt 

vetenskapliga artiklar, pedagogisk litteratur, läroplaner och bestämmelser där barns 

delaktighet och inflytande diskuteras utifrån olika innebörder (ibid).  

 

Resultatet i Pramling Samuelsson och Sheridans (2003) studie visar att förskolans 

läroplan från år 1998 lyfter fram barns inflytande och delaktighet som centralt. Att tolka 

barns perspektiv och ta hänsyn till barns rätt till inflytande och delaktighet har däremot 

inte uttalats lika tydligt som i dagens läroplan, Lpfö 98, rev 2010. Dagens läroplan lyfter 

fram att demokrati väntas få en påtaglig betydelse i förskolans praktik. Begreppet 

barncentrering lyfts fram i relation till delaktighet. Författarna menar på att 

barncentrering ska ses som uttryck för att små barn är annorlunda än vuxna och att 

vuxna måste möta barn utifrån deras förutsättningar och möjligheter. Barncentrering blir 

en undran kring vilket utrymme och delaktighet det enskilda barnet får. Ifall barnens 

delaktighet och inflytande ska betyda någonting verkligt är det korsningen emellan 
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intentioner samhället formulerat i förskolans och skolans läroplaner och individens rätt 

att påverka som blir ett dilemma. Här stannar delaktigheten upp som ett värde och når 

inte fram till delaktighet som pedagogik (ibid).  

 

Vuxna har i större utsträckning försökt tolka barns tankar vid särskilda situationer, samt 

vad barn tänker kring olika fenomen, vilket framgår tydligt i resultatet. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) analyserade olika studier kring barns delaktighet och 

inflytande. Gemensamt för dessa studier är att delaktigheten är huvudvillkoret för att 

göra det möjligt för barn att göra sina röster hörda, samt att barnen i verksamheten bör 

involveras i processer som innefattar beslut i förskolans verksamhet. Vuxnas tolkningar 

och förståelser av barns perspektiv gynnas av att vuxna är lyhörda gentemot barn och 

vuxnaskunskaper kring hur barn tar till sig kunskap. Delaktigheten som pedagogik 

omfattar att man vill och att man kan fånga barns intressen, samt de erfarenheter och 

förståelser barn har kan tillämpas i både forskning och praktik. Att intervjua barn och att 

vara lyhörd gentemot vad de säger innebär inte att barn är delaktiga ur ett pedagogiskt 

synsätt. Författarna talar om ett utvecklat förhållningssätt där barn vet om att de har 

inflytande och delaktighet, vilket innebär att man som pedagog ständigt utvecklar sina 

kunskaper och perspektiv om och gemensamt med barn (ibid).   

 

Bedömningar på förskolor som ansågs vara högkvalitativa innefattade att barnen hade 

möjligheter till att påverka beslut och diskutera med pedagogerna. Barnen förstod att de 

gavs utrymme till förhandling och att barnen hade känsla av delaktighet i diverse beslut, 

eftersom omständigheterna karaktäriserades av likvärdig turtagning och samspel. 

Bortsett från detta är det framträdande att nästan alla barn fick uppfattningen att 

besluten berörde endast dem själva, deras aktiviteter och lek,  samt att resten av alla 

beslut som kunde uppkomma bestämdes av vuxna. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003) tolkar som att barn är införstådda med att vuxna har det sista ordet i beslut, eller 

att det kan vara så att pedagogerna antog att barnen insåg att de hade delaktighet i 

varierande beslut och därav att detta inte gjordes tydligt för barnen. Förhållningssättet 

vuxna har utgår å ena sidan ur ett barnperspektiv, och å andra sidan för ett mer konkret 

lärande med ett medvetet syfte. Barns delaktighet förutsätts av att barn får möjligheter 

till att delge sina kunskaper och åsikter. Avgörande inom  förskolans verksamhet är hur 

vuxna tolkar barns skapande av mening, samt möjligheterna barn får till att uttrycka sig 

och kommunicera kring detta. Dokumentation i förskolans verksamhet bör undergå 
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analyser av barn och pedagoger. Dokumentationen bör efter detta användas som 

underlag för mer systematiska utvärderingar och utvecklingar av verksamhetens 

kvalitet. Vilket kan medföra att det framkommer nya strategier för att utvärdera och 

analysera verksamheten. En viktig aspekt kan vara att strategierna prövas och utvecklas 

i samspel med barnen för att få kunskap om vad som är god undervisning  ur barnens 

perspektiv (ibid).   

 

Hudson (2012) har gjort en studie som utgick ifrån diskussionsgrupper och intervjuer 

med olika yrkesgrupper inom skolväsendet. Syftet var att undersöka pedagogers 

perspektiv på att ta beslut med barn som är under sex år. Resultatet visade att de vuxna 

tyckte att barn behövde involveras i olika beslutsfattanden, och att man i arbetslaget 

behövde diskutera vad beslutsfattande kunde omfatta i barnsomsorgen. Svårigheter som 

de vuxna framförde var att omsätta läroplanen till verklighet berörande barns 

möjligheter att involveras i beslut. Barnets ålder och utveckling lyftes fram som en 

påverkande faktor, likväl barngruppen gentemot det individuella barnets förmåga. 

Resultatet visade även att organisationens ramar, syften och mål samt de vuxnas roll i 

de olika verksamheterna också påverkade barnens möjligheter till beslutsfattande (ibid). 

 

Dolk (2013) har gjort en studie grundad på ett års fältarbete, där författaren följde en 

förskolas verksamhet. Det förekom även möten med pedagoger och intervjuer med 

barn. Syftet med studien var att undersöka en förskolas arbete med värdegrunden och 

vilka konflikter som skulle kunna omfattas inom detta arbete mellan barn och 

pedagoger. Författaren ville även belysa vad olika uppfattningar kring demokrati kunde 

bidra till i den pedagogiska verksamheten för att exempelvis öka delaktigheten. 

Resultatet som visade sig var bland annat att det fanns stor osäkerhet bland pedagoger 

kring vad barns delaktighet och inflytande kunde innebära. Resultatet visade även att 

pedagoger hade föreställningar om barns åldrar då pedagoger uttryckte att vissa ämnen 

eller frågor sågs som svåra att involvera barnen i. Resultatet belyste också att barnen 

fick delaktighet och inflytande inom vissa ramar som var bestämda av pedagogerna, 

uttryckte barnen något som gick emot pedagogernas syfte lyssnade pedagogerna sällan 

på barnens synpunkter (ibid). 

 

Emilson (2007) gjorde observationer på en förskola med barn från ett till tre år och tio 

lärare. Syftet med studien var att belysa hur barns inflytande kom till uttryck i när de 
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vuxna var styrande i ett sammanhang. Resultatet visade att hur mycket inflytande 

barnen fick påverkades av de vuxna, likt Dolk (2013) som såg att barnen hade 

inflytande inom givna ramar av vuxna (ibid). Emilsons (2007) resultat visade även att 

om den vuxna var styrande kunde barnens inflytande öka om den vuxna antog ett mer 

kommunikativt och lekfullt bemötande gentemot barnen. Var det däremot den vuxna 

som styrde över vad som skulle kommuniceras och hur, fick barnen mindre inflytande 

(ibid). 
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3. Teorianknytning 
Vi vill börja med att inleda kring barns delaktighet och inflytande, samt hur detta kan 

förstås i förskolans kontext. Barns delaktighet och inflytande kan förstås på olika sätt i 

förskolans verksamhet. I barngruppen kan det innebära att man som pedagog ser, lyfter 

fram och använder de olikheter som finns i gruppen. Målet med delaktighet och 

inflytande i verksamheten är inte att alla ska ha exakt samma tankar och åsikter om 

allting, heller inte att alla barn ska göra allt lika mycket. De teman som kan förekomma 

i verksamheten kan uttryckas på varierande sätt av barnen, genom att exempelvis måla, 

rita, diskutera eller bygga något. Pedagogerna har som uppdrag att stötta varje 

individuellt barns intressen och förmågor. En väsentlig aspekt i arbetet med delaktighet 

och inflytande kan vara att synliggöra vad som gör barnen olika för att sen skapa 

möjligheter för barnen att ta del av varandras olikheter och använda sig av dessa. Varje 

barn kan vara delaktigt och ha inflytande i verksamheten, men på olika sätt. Barns 

delaktighet och inflytande är beroende av hur man som pedagog skapar möjligheter för 

detta (Åberg & Lenz Taguchi 2005).  

 

Valet av perspektiven nedanför är dels för att synliggöra barns delaktighet och 

inflytande i förskolans systematiska kvalitetsarbete, samt hur förskollärare synliggör 

barns perspektiv för sig själva. Studien bygger på förskollärares uppfattningar och 

erfarenheter kring det systematiskt kvalitetsarbete med fokus på barns delaktighet och 

inflytande och vilka faktorer som kan påverka detta arbete. Vi har därför valt att 

analysera våra intervjuer utifrån nedanstående teorier.  

 

3.1 Punktuellt och relationellt perspektiv 

von Wright (2000) analyserade G. H Meads teori om perspektivtagande och 

intersubjektivitet. Utifrån det utvecklade von Wright (2000) ett teoretiskt resonemang 

och en process om att se från ett sätt till ett annat, vilket beskrivs som att gå från ett 

punktuellt till relationellt förhållningssätt (ibid). 

 

Begreppet perspektiv utifrån von Wrights (2000) beskrivning omfattar människans 

värderingar och sätt att tänka, vilka ligger till grund för vad som kan betraktas som 

meningsfullt och relevant i vissa sammanhang. De perspektiv eller värderingar som 

människan generellt utgår ifrån är sällan medvetna, uttalade eller diskuterade (ibid).  
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Utifrån det punktuella perspektivet uppfattas en individ som fristående och egenskaper 

utan något fäste till sammanhangen individen ingår i. Ett perspektiv på individens 

subjektivitet ses som ett enskilt resultat av situationer eller egenskaper som kan 

avskiljas från sitt direkta sammanhang. Att individens subjektivitet går att fastställa i sig 

är en avgörande uppfattning (von Wright 2000).  

 

Det relationella perspektivet beskriver von Wright (2000) som en bidragande faktor till 

större möjligheter för samspel. Just kommunikationen i det gemensamma samspelet 

skapar grunden för det relationella perspektivet. Människors relationer skapar grunden 

för vår egen förståelse av oss själva som individer och andra. Vilket innebär att 

individens handling och interaktioner med andra individer är väsentligt. Relationellt 

perspektiv påvisar vad som är unikt hos varje individ i möten mellan varandra. Hur 

mötet kommer att utvecklas i individernas interaktioner går inte att förutspå, möten av 

genuin karaktär mellan individer utmärks av kreativitet och obestämbarhet. Det finns 

möjligheter till reflektion över relation emellan vad som är unikt och gemensamt i ett 

relationellt perspektiv. Detta perspektiv sätts i relation till förskolans pedagogiska 

förhållningssätt och hur förhållningssättets förutsättningar kan komma att se ut i 

pedagogiska möten. Utifrån pedagogiska möten behandlas frågeställningar och 

svårigheter som kan uppkomma i relationer, beteende eller sätt att vara som är 

förknippade med enskilda individer (ibid).  

 

Vi kommer använda oss av det relationella och det punktuella perspektivet vid analys av 

förskollärarnas beskrivningar av sina berättelser kring mötet med barn i förskolans 

verksamhet. Detta möte kopplar vi till hur barns delaktighet växer fram i verksamheten,  

och hur den kan visa sig i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

3.2 Harts delaktighetsstege 

Harts (1992) “Ladder of Participation” kan vara till hjälp när man ska reflektera kring 

vad delaktighet kan vara och hur barn blir delaktiga i olika sammanhang, i detta fall i 

förskolans systematiska kvalitetsarbete. Det är många faktorer som påverkar hur 

delaktiga barn är i ett sammanhang, exempelvis barnets egen utveckling, vilket gör att 

stegen inte bara bör ses som ett mätinstrument för att försöka belysa kvalitet. Det är inte 

nödvändigt att alltid vara högst upp i stegen då ett sammanhang är situationsberoende 

och påverkas här och nu, till exempel av hur barnet känner för att delta vid ett specifikt 
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tillfälle. Delaktighetsstegen kan däremot ses som ett verktyg för att synliggöra sin egen 

organisation så att vuxna kan ge varje barn möjlighet att själva välja hur långt de vill 

och kan vara delaktiga i stegen. ”Ladder of Participation” består av åtta steg, tre steg 

som innebär att barn egentligen inte är delaktiga och fem steg där det finns olika nivåer 

av delaktighet (ibid).  

 

Det första steget är manipulation där vuxna föreslår för barn att framföra åsikter som de 

inte får eller har någon förståelse för. Eller så får barn frågor av vuxna där de vuxna 

använder sig utav några tankar, men 

barn blir inte meddelade om hur de 

haft inflytande i olika beslut. Det 

andra steget är decoration som 

innebär att barn är involverade i 

situationer de inte har någon 

förståelse för, barnen blir till 

dekorationer. Vuxnas ambitioner blir 

framträdande och får det att framstå 

som om barnens idéer har tagits i 

beaktning. Det tredje steget är 

tokenism vilket innebär att vuxna 

försöker göra barn delaktiga genom 

frågor, men barnens möjligheter till 

att utrycka sina tankar och åsikter får 

antingen ett litet utrymme eller inget  

Hart, R. (1992) ”Ladder of participation”. 

 

alls. Det fjärde steget  assigned but informed där nivåerna av delaktighet börjar, är det 

de vuxna som bestämmer men barnen är delaktiga i situationen frivilligt. De vuxna 

respekterar barnens åsikter och barnen får en förståelse för varför de är involverade och 

vem som har bestämt det. Det femte steget är consulted and informed vilket innebär att 

det är vuxna som styr och har ansvar, men de rådgör med barn. Barnens åsikter tas på 

allvar och de får en förståelse för processen. Det sjätte steget är adult-initiated, shared 

decisions with children som omfattar att de vuxna har kommit på en idé, men barnen 

blir involverade i planering och utförande. De vuxna tar inte bara barnens åsikter i 
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beaktning, utan barnen får också vara med och ta beslut. Det sjunde steget är child-

initiated and directed vilket innebär att de vuxna tar inga beslut men finns närvarande. 

Här är det barn som har kommit på en idé och bestämmer hur den ska fortgå. Det sista 

och åttonde steget är child-initiated, shared decisions with adults där det är barnen som 

erbjuder de vuxna att vara delaktiga i beslutstaganden, medan barnen kommer med 

idéer, planerar och genomför (Hart 1992). 

 

3.2.1. Varför två teoretiska utgångspunkter?  

Vi har valt två olika utgångspunkter för att de kan tillföra olika saker i resultatet. Utifrån 

förskollärares och förskolechefers svar kan vi se om barn är delaktiga eller ej, och i så 

fall på vilken nivå av delaktighet barnen får möjlighet att vara på utifrån Harts (1992) 

delaktighetsstege. von Wrights (2000) relationella och punktuella perspektivet kan 

komma att ge oss möjligheten att analysera förskollärares och förskolecehefers svar 

kring hur pedagoger beskriver att barn är involverade i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Det relationella och punktuella perspektivet kan även möjliggöra för oss att analysera 

möjligheter och begränsningar med kvalitetsarbetet.   
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4. Metod 

I studien antas ett fenomenografiskt perspektiv. Fenomenografi syftar till att ta reda på 

människors uppfattningar av olika fenomen i sin omgivning. Erfarenheter och hur man 

tänker kring dessa erfarenheter är också ett syfte i fenomenografi, det vill säga att 

försöka få fördjupade kunskaper av ett fenomen och hur det kan erfaras (Kihlström 

2007a). Studiens utgångspunkt är det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på vilka 

faktorer som påverkar kvalitetsarbetet och hur barns delaktighet och inflytande, vilket 

kan komma att ses som ett fenomen inom förskolans verksamhet. Genom att studien 

föreslår ett fenomenografiskt perspektiv har respondenternas svar möjliggjort för hur de 

uppfattar fenomenet i förskolans verksamhet. Svaren respondenterna har delgett i 

studien bidrar till fördjupade kunskaper kring hur det systematiska kvalitetsarbetet kan 

erfaras. 

 

4.1.  Kvalitativ studie 

Valet av kvalitativ studie beror på att insamling av kvantitativ data inte ger lika 

fördjupade data som de kvalitativa. Studien består av individuella intervjuer då de kan 

vara enklare att arrangera till skillnad från gruppintervjuer. Individuella intervjuer 

möjliggör även att respondenternas svar kan utforskas och bli mer utförliga, samt att 

respondenten inte kan påverkas av en majoritet. I semi-strukturerade intervjuer finns ett 

område som ska ligga i fokus och med frågor som ska besvaras. I intervjuerna kan den 

som intervjuar behöva förhålla sig flexibelt angående i vilken följd frågorna ska 

besvaras. Detta innebär att respondenten får möjligheten till att förtydliga sin idé på ett 

utförligt sätt (Denscombe 2009). En aspekt att ha i åtanke vid intervjuer är att frågorna 

inte ska vara ledande samt att intervjun inte ska styras. Vid intervjuerna användes 

bandspelare för inspelning av respondentens svar (Kihlström 2007b). 

 

4.2. Bearbetning, analys och presentation av studiens data 

Efter intervjuerna bearbetades respondenternas svar, studiens data, och transkriberades, 

vilket innebär att svaren som spelades in skrevs ner ordagrant. Efter transkriberingen 

analyserades och bearbetades datan. En analys innefattar kodning och kategorisering av 

data som samlats in. Noggrann granskning av respondenternas svar gör det möjligt för 

det gemensamma i svaren att synliggöras. Kodning av svar innebär att hitta en 

gemensamhet i svaren,  att koda för att sedan kategorisera svaren och sätta dem under 

gemensamma teman. I sin tur underlättar kodning och kategorisering redovisningen av 
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resultaten från studien. Resultaten presenteras utifrån teman, presentationen ingår även i 

analysprocessen (Kvale & Brinkmann 2009). I vår studie letade vi efter det 

gemensamma i respondenternas svar, vilket bidrog till de rubriker vi har i resultatet. I de 

olika temana sker det kopplingar av kodning och kategorisering, samt att i resultatets 

teman lyfts det fram citat från respondenterna för att stärka studiens validitet. Det finns 

olika validitetskriterier som kan appliceras på en forskning för att styrka validiteten. 

Kriterierna är att man kan förlita sig på studien och att dess resultat är trovärdiga, samt 

att någon annan forskare kan genomföra en likadan studie och få samma resultat. Vi kan 

se en problematik i den sista kriterien när det gäller vår forskning, för vår studie är 

bunden till ett sammanhang och med utvalda respondenter på två förskolor. Detta kan 

göra att nästa gång en likadan forskning ska genomföras kanske resultatet inte blir 

detsamma för att sammanhangets villkor har förändrats. Men för att ändå öka validiteten 

i vår studie har vi försökt vara så objektiva vi kan för att inte gå in med våra egna 

värderingar. Går vi inte in med egna tyckanden visar det att vi inte har försökt påverka 

studiens resultat (Allwood & Erikson 2010). När respondenternas svar analyserades för 

att få fram ett resultat utgick studien ifrån två teoretiska utgångspunkter, dessa är som 

tidigare nämnt Harts (1992) delaktighetsstege och von Wrights (2000) relationella och 

punktuella perspektiv.  

 

4.3. Urval av respondenter inför studien 

Studien gjordes på två förskolor för att få en fördjupad förståelse av hur personalen kan 

arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Respondenterna i studien är sex  

förskollärare på olika avdelningar och på två olika förskolor, samt två förskolechefer på 

respektive förskola. Valet av förskolor i studien grundar sig i våra VFU placeringar, och 

valet av respondenter har inte varit förbestämda. Våra handledare under sista VFU 

perioden har frågat personalen på förskolorna om vilka som skulle vilja delta i 

intervjuerna. Respondenternas erfarenheter med det systematiska kvalitetsarbetet 

bejakades innan intervjuerna, minst två års erfarenhet i arbetet med systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolans verksamhet kommer att ses som ett kriterium. Erfarenhet 

som ett kriterium i studien ger möjligheter till att få fördjupad förståelse från 

respondenter som varit förtrogna med det systematiska kvalitetsarbetet under en längre  

period. 
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4.4. Forskningsetiska överväganden 

Intervjuaren bör ta hänsyn till forskningsetiska överväganden som omfattar frågor om 

människors medverkan i forskning, samt hur dessa människor får behandlas (Hermerén 

2011). Innan intervjun påbörjas ska de forskningsetiska övervägandena i form av de 

fyra huvudkraven informeras om till respondenterna i studien (Kihlström 2007b). 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om individskyddskravet som delats upp i fyra 

huvudkrav. Dessa krav är ett skydd för individen inom alla forskningsprojekt. 

Informationskravet innefattar att forskaren ska ge information till individen som deltar i 

forskningen kring syftet. Samtyckeskravet behandlar att individerna som deltar i 

forskning har rätten att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär 

att alla uppgifter om individerna i undersökningen inte tas del av obehöriga. 

Nyttjandekravet omfattar att uppgifterna om individerna endast ska brukas för 

forskningens ändamål (ibid). Innan intervjuerna ägde rum gavs respondenterna ett 

informationsblad där det redogjordes för de olika individskyddskraven. Informationen 

fick respondenterna läsa igenom och skriva på så att vi med säkerhet kunde veta att 

respondenterna läst igenom och tagit del av kraven.  
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5. Resultat och analys 

Intervjuerna gjordes med sammanlagt sex förskollärare och två förskolechefer kommer 

att sammanställas i ett resultat nedan. Resultatet kommer att bestå av olika kategorier, 

dessa kategorier baserar sig på de mönster och teman vi har kunnat se i respondenternas 

svar genom våra analyser av intervjuerna. Kategorierna i resultatet kommer att innehålla 

respondenternas svar som sedan kommer att ställas mot de teorier vi beskrivit i 

ovanstående text, teorierna är Moira von Wrights (2000) punktuella och relationella 

perspektiv samt Harts (1992) delaktighetsstege. Vi har valt att föra ihop resultat och 

analys, för att det inte ska bli upprepande och att texten ska bli mer sammanhängande.  

 

Resultatet och analysen av vår insamlade empiri kommer att sträva mot att besvara 

syftet i studien. Vårt syfte är att belysa faktorer som påverkar det systematiska 

kvalitetsarbetet och vilka konsekvenser det får på synen på barn och barns delaktighet 

och inflytande. Studien kommer att bidra med kunskap om hur två olika förskolor har 

valt att organisera sitt kvalitetsarbetet, samt hur barnen görs delaktiga och får inflytande 

i det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare kan studien komma att bidra med kunskaper 

för vår kommande yrkesprofession som förskollärare och verksamma förskollärare, 

kring vilka begränsningar det kan finnas gentemot hur barn görs delaktiga och får 

inflytande i verksamheten. Denna kunskap kommer att ge oss insikter i vad som är 

väsentligt att reflektera kring i arbetet med barn och hur barns perspektiv kan 

synliggöras för de vuxna i verksamheten. 

 

5.1 Faktorer som påverkar det systematiska kvalitetsarbetet 

Utifrån förskollärarnas svar kring arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har vi 

valt att ge en överskådlig blick på hur detta arbete kan se ut. Gemensamt för alla 

förskollärare och förskolecheferna var att det systematiska kvalitetsarbetet sker i grupp i 

arbetslaget och de är åtskilda från barngruppen, samt att kvalitetsarbetet sker under 

arbetsplatsträffar efter arbetstid och vid utvärderingsdagar i samband med frågor 

cheferna delar ut för att arbetslaget ska redovisa kvaliteten i de olika områden de arbetar 

med. Detta kan även ses som att nuläget i verksamheten blir synliggjort för 

förskollärarna och förskolecheferna. Nedan kommer det att redogöras för gemensamma 

uppfattningar av de faktorer som har synliggjort och påverkar det systematiska 

kvalitetsarbetet utifrån de mönster som har analyserats i respondenternas svar. 
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Faktorer som har nämnts i förskollärarnas svar är att tiden inte är tillräcklig vilket 

innebär svårigheter för arbetslagen att hinna med arbetet med kvalitetsarbetet. 

Exempelvis uttrycktes det såhär:  

 

- Sen är det ju allt sånt här handlar ju om tid… att ha tiden till det.  

 

Personaltäthet beskrivs även som en faktor, där flera av förskollärarna menar på att 

gruppdynamiken i arbetslaget är viktigt samt att förskollärarna beskriver att de inte 

räcker till för barngruppen: 

 

- […] ibland är det för stora grupper så att man känner att man inte 

räcker till ibland […] har för lite vuxentid per barn att man ska räcka 

till många.  

 

En utav förskollärarna nämner att det inte finns resurser nog för att kvalitetsarbetet ska 

flyta på. Det kan tolkas som att personaltätheten påverkas av verksamhetens ekonomi, 

och vilka förutsättningar man får utifrån denna aspekt. Barns ålder, barngruppens 

storlek och barns språkutveckling beskriver förskollärarna som påverkande faktorer i 

det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

- […] men sen är det ju svårt det beror på vilken åldersgrupp det är på 

barnen också tycker jag för att kunna få med dom.  

 

Förskolecheferna i intervjuerna nämnde inte någon av dessa faktorer och att de påverkar 

kvalitetsarbetet. Däremot beskriver en av förskolecheferna att kunskapen kring det 

systematiska kvalitetsarbetet påverkar hur arbetet organiseras i verksamheten. Ett 

gemensamt svar från förskolecheferna var att de känt till de systematiska 

kvalitetsarbetet betydligt längre än förskollärarna. Dessa svar kan tolkas som att det 

finns en osäkerhet kring hur bekväm man känner sig i kvalitetsarbetet, och vilka 

erfarenheter man har för att strukturera upp detta arbetet på ett fungerande sätt för 

verksamheten som förskollärare.  

 

Dessa faktorer som har blivit synliga genom förskollärarnas svar och som vi har 

analyserat,  har vi valt att forma en modell utifrån, för att ge en överskådlig blick.  
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Ovanstående modell kan ställas gentemot von Wrights (2000) punktuella och 

relationella perspektiv. I det punktuella perspektivet kan denna modell ses som att 

faktorerna är individuella och oberoende av kontexten som de befinner sig i. Detta kan 

leda till att man som personal har svårt att synliggöra vilka hinder som kan finnas och 

som försvårar uppdraget med det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån  det relationella 

perspektivet kan modellen ses i en relation, det vill säga att dessa faktorer kan ses som 

beroende av varandra och varje beslut i varje faktor kan påverka nästa faktor. Detta kan 

i sin tur stötta personalen i att planera upp och strukturera det systematiska 

kvalitetsarbetets tillvägagångssätt genom de förutsättningar som är tillgängliga i 

verksamheten. Modellen erbjuder ett överskådligt perspektiv för att kunna se långsiktiga 

konsekvenser i verksamheten. Ytterligare faktorer som inte tagits med i ovanstående 

system är fortbildning, kunskap och kvalitet. Dessa faktorer kommer  beskrivas senare. 

Resultatet har synliggjort att de flesta begrepp berörande kvalitetsarbetet, såsom 

uppföljning, utvärdering och utveckling, har förskollärare och förskolechefer haft 

svårigheter att beskriva. Däremot har förskollärarna beskrivit dessa begrepp i andra 

sammanhang och med andra ord. Detta kan bero på att fortbildning saknas inom 

området, och att ämnet då kan känns för stort och svårt. Vilket kan tolkas som att 

fortbildningar inte endast ska ligga i ansvaret på förskollärare och förskolechefen, utan 

att huvudmännen ger möjligheter till fortbildning som i sin tur kan gynna förskolans 

kvalitet. 
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Som tidigare forskning har visat finns det en komplexitet i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Forskning har tagit upp faktorer som påverkar kvalitetsarbetet, dessa 

faktorer har även kunnat ses i studiens resultat. Hudson (2012) lyfter fram att barns 

ålder och utveckling ses som en påverkande faktor i det pedagogiska arbetet, likväl 

barngruppen gentemot det individuella barnets förmåga. Resultatet visade även att 

organisationens ramar, syften och mål samt de vuxnas roll i de olika verksamheterna 

också påverkade barnens möjligheter till beslutsfattande (ibid). Dessa faktorer kan 

tolkas som att de ger konsekvenser för barnens delaktighet och inflytande i det 

systematiska kvalitetsarbetet vilket vi kommer gå in närmare på i den fortsatta texten. 

 

5.2 Barnens roll i det systematiska kvalitetsarbetet 

Utifrån ovanstående faktorer redogörs det för hur faktorerna påverkar rollerna barnen 

får i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har format två begrepp utifrån förskollärares 

och förskolechefers uppfattningar kring barns delaktighet och inflytande i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Dessa två begrepp är passiv delaktighet och inflytande, 

samt aktiv delaktighet och inflytande. Begreppen beskriver rollerna barnen får i det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

 

5.2.1. Passiv delaktighet och inflytande 

Delaktighet och inflytande finns men utifrån vuxnas villkor. Barnen är inte delaktiga 

och har inte inflytande, trots barnens åsikter och påverkan på de beslut som tas 

demokratiskt i verksamheten ses barnen som passiva. Deras åsikter och påverkan tas 

inte i åtanke i samma utsträckning som det kan vara möjligt, vuxna sätter ramarna och 

villkoren för hur de tolkar åsikterna, samt att det barnen vill påverka även bestäms av 

vuxna, utifrån ett barnperspektiv kring vad de anser är det väsentliga. 

 

Utifrån förskollärarnas svar beskriver de att barnen inte är medvetna om hur de är 

delaktiga och har inflytande i verksamheten. 

 

- Å då är dom ju delaktiga fast dom vet kanske inte riktigt om det. 

 

 I förskollärarnas svar beskrivs det att barnen kan bli tillfrågade om saker som sker i 

verksamheten, men det beskrivs inte att de tar med sig barnens åsikter i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Förskollärarna beskriver att de är lyhörda kring vad barnen uttrycker, 

samtidigt tolkar de barnens åsikter utifrån ett barnperspektiv. 
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- […] det är sånt vi ofta diskuterar […] en del tycker att dom ska äta 

salladen och smaka allt medans vi andra inte tycker att man behöver 

det […] men barnen är nog aldrig med i dom diskussionerna så… för 

när man hamnar i den situationen är den i regel lite konfliktladdad. 

 

I de olika aktiviteterna som sker i verksamheten beskriver förskollärarna att barnen blir 

tilldelade frågor som de ska svara på i syfte att ge förskollärarna en uppfattning kring 

deras åsikter och tankar. Samtidigt så beskriver inte förskollärarna att barnens spontana 

åsikter och tankar tas tillvara.  

 

Förskolecheferna beskriver inte barns delaktighet och inflytande på samma sätt som 

förskollärarna, i förskolechefernas svar beskrivs möjligheter med att involvera barn i 

kvalitetsarbetet. Samt att förskolecheferna även ser möjligheterna med att göra barn 

delaktiga och att ha inflytande i det som sker i verksamheten och kvalitetsarbetet. Ålder 

på barn kan ses som en aspekt som skulle påverka barnens delaktighet och inflytande i 

kvalitetsarbetet utifrån förskolechefernas svar, samtidigt beskriver de att flexibilitet är 

en viktig faktor för att involvera barn i alla åldrar. Förskolecheferna beskrev detta på 

följande sätt:  

 

- Ibland kan det vara lätt att se hinder i barnens ålder, men jag tycker 

att även ett-åringarna på olika sätt kan vara delaktiga i 

kvalitetsarbetet, det gäller bara att se möjligheterna.  

- […] alltså det är ju lite upp till varje pedagog, alltså så hur dom 

involverar barnen…. 

Svaren har analyserats utifrån de tre första stegen i Harts (1992) delaktighetsstege. 

Dessa tre är manipulation, decoration och tokenism. De tre stegen bistår inte med 

delaktighet och inflytande på ett medvetet sätt för barnen. Det kan tolkas som att 

förskollärarna vill ha barns åsikter kring det som sker i verksamheten men att barnen 

inte blir involverade i hur deras åsikter används, samt att barnen inte får förståelse för 

detta, vilket vi ser som manipulation. Då förskollärarna är lyhörda för barnens uttryck, 

beskrivs det sedan att förskollärarna handlar utifrån vad de anser är det bästa för barnen 

i kvalitetsarbetet. Detta kan  tolkas som att förskollärarnas utgångspunkt är barns 

perspektiv men övergår till barnperspektivet, vilket kan kopplas till decoration. Barnen 

är begränsade till frågor kring olika aktiviteter, vilket kan tolkas att de har möjligheter 

till att uttrycka sina tankar men att barnens svar är begränsade till de frågor de får. Detta 
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kan tolkas som att barnen får ett litet utrymme eller inget alls att vara delaktiga i 

kvalitetsarbetet, vilket kan ses som tokenism.  

 

Förskolechefernas svar har analyserats utifrån von Wrights (2000) relationella 

perspektiv, då förskolecheferna tar upp barns ålder som en aspekt och hur  barns 

delaktighet och inflytande påverkas av personalens flexibilitet. Detta kan tolkas som att 

förskolecheferna har ett relationellt perspektiv på kvalitetsarbetet och vilka roller barnen 

får i detta arbete, samt hur delaktiga barnen är och vilket inflytande barnen har. Det 

relationella perspektivet kan på så vis ses som att förskolecheferna bejakar 

begränsningar som kan finnas men sätter dessa i relation till hur man arbetar i 

verksamheten med barns delaktighet och inflytande. 

 

I inledningen lyftes reflektioner kring barnperspektivet och barns perspektiv. I resultatet 

har det lyfts fram att förskollärarna beskriver att barns perspektiv tas tillvara på i olika 

situationer. Blir det däremot önskemål som är svåra att genomföra eller ifall det uppstår 

konflikter menar förskollärarna agerar de utifrån vad som är bäst för barnen, vilket kan 

tolkas som att barnperspektivet får företräde. I likhet med studiens resultat, visar 

tidigare forskning från Löfdahl och Pérez Prieto (2009) på att det finns en frånvaro 

kring barnen och barns perspektiv i kvalitetsarbetet. I Emilsons (2007) resultat lyfts det 

även fram att ifall den vuxna var styrande kunde barnens inflytande öka om den vuxna 

antog ett mer kommunikativt och lekfullt bemötande gentemot barnen. Var det däremot 

den vuxna som styrde över vad som skulle kommuniceras och hur fick barnen mindre 

inflytande. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver att samtidigt som barn 

har delaktighet och inflytande i vissa situationer finns det situationer där vuxnas 

perspektiv blir det avgörande. Dolk (2013) lyfter även fram i sin tidigare forskning att 

inflytandet barnen fick påverkades av de vuxna och deras ramar (ibid). Beroende på 

vilket bemötande man har som förskollärare påverkar detta i sin tur hur mycket 

delaktighet och inflytande barnen får i verksamheten, samt hur mycket barns eget 

perspektiv tas tillvara på i kvalitetsarbetet.  

 

5.2.2 Aktiv delaktighet och inflytande 

Barnen är delaktiga och barns perspektiv samt åsikter är väsentliga för de vuxna i 

verksamheten att utgå ifrån i planering, samt i utveckling av verksamheten. Barns 

inflytande utgörs av att de vuxna är lyhörda gentemot barnen och de förändringar 
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barnen uttrycker vid olika situationer, därmed får barnen aktivt påverka demokratiska 

beslut. 

 

Ett genomgående mönster är att både förskollärarna och förskolecheferna beskriver att 

de arbetar utifrån barnperspektivet, exempelvis nämner de att de försöker tolka barnens 

uttryck både genom vad barnen säger och hur barnen uttrycker sig genom kroppspråk.  

 

- Ja att deras åsikter kommer in, att man försöker verkligen lyssna på 

vad dom säger å vad dom vill göra kan ju jag tycka mycket det här 

med hur man inreder dom olika rummen.  

- Vi försöker också se vad som fångar barnens intresse och bygga vidare 

på det. 

 

Lyhördhet ses som en aspekt som möjliggör att barnens uttryck blir det som delvis leder 

det pedagogiska arbetet. 

 

- Och att vi är lyhörda… att man kan märka liksom vad ja men det här 

skulle nog dom just dom barnen vara intresserade utav.  

- […] å att man inte bara kan gå på det gamla vanliga det man brukar 

göra utan att man faktiskt får vara lyhörd för vad dom vill göra. 

 

Barns perspektiv beskrivs utifrån flera exempel både utav förskollärarna och 

förskolecheferna. I svaren tas det upp att barns intresse, åsikter, tankar och idéer 

påverkar vardagen i förskolans verksamhet. 

 

- Aa det är ju att man ska lyssna å se vad dom är intresserade av. Vad 

dom tänker å tycker å vill… att man försöker involvera dom i det man 

gör.  

- Ja men dom som kommer med idéer lyssnar vi ju på … det gör vi ju 

 

I ett systematiskt kvalitetsarbete beskriver förskollärarna att barnen görs delaktiga 

genom att deras intressen och idéer bejakas och tas i åtanke, samt att dessa genomförs 

på bästa möjliga sätt. De idéer och tankar som inte är möjliga att genomföra i stunden 

beskriver förskollärarna att de diskuterar med barnen för att komma fram till en annan 

lösning.  

 

- […] man funderar på om dom säger någonting… om man tänker mm där är 

lite svårare… och då får man ta det med barnen med, det här kan bli 
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begräsningar för oss tror du vi skulle kunna göra så eller har du en annan idé 

[….] hitta vägar för… hjälpa barnen, genom att utmana dom. 

 

Inflytande får barnen genom att de i olika situationer och aktiviteter har möjligheten att 

påverka demokratiska beslut genom att delge tankar och åsikter. Genomgående för alla 

förskollärare är att de har ansvaret i det systematiska kvalitetsarbetet och i olika 

aktiviteter, men att barnen är involveras så gott det går.  

 

Ovanstående svar sätts i relation till de resterande fem stegen i Harts (1992) 

delaktighetsstege. Dessa steg är assigned but informed, consulted and informed, adult 

initiated shared decisions with children, child initiated and directed och child initiated 

shared decisions with adults. Stegen är olika nivåer av delaktighet och inflytande. 

Förskollärarna beskriver att barnens förslag leder de vuxnas pedagogiska arbete genom 

att förskollärarna är lyhörda gentemot vad barnen har att säga, kan tolkas som det fjärde 

steget assigned but informed. Samtidigt visar förskollärarna på vem som har ansvaret i 

situationen då alla barns önskemål inte blir genomförda i samma stund som de uttrycks. 

Det femte steget, consulted and informed, kan ses då några förskollärare beskriver att de 

visar respekt gentemot barns åsikter och tankar. Förskollärarna beskriver att de frågar 

barnen kring deras upplevelser genom  frågor och samtal i stunden men även efter olika 

aktiviteter förskollärarna planerat och genomfört. Det sjätte steget, adult initiated 

shared decisions with children, blandas med det sjunde steget, child initiated and 

directed då förskollärarna beskriver att barnen kommer med förslag om aktiviteter som 

kan ske i verksamheten. När de vuxna inte ser det som möjligt att genomföra diskuterar 

de med barnen om hur de ska lösa situationen och försöker komma överens om något 

gemensamt. Det kan tolkas som att barnens idéer kan ses som en del av förskolans 

planering och utveckling, och därmed blir barnen delaktiga och får inflytande i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Ett renodlat sjätte, adult initiated shared decisions with 

children,  eller sjunde steg, child initiated and directed, kan inte ses i resultatet. Det 

åttonde steget, child initiated shared decisions with adults, har inte beskrivits av 

förskollärarna där det är barnen som kommer med en idé, planerar för den och 

genomför den samt bjuder in de vuxna till att vara delaktiga.  

 

Det finns en komplexitet i hur barn görs delaktiga och har inflytande i verksamheten. I 

tidigare forskning lyfter Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) fram ett utvecklat 

förhållningssätt där barn är medvetna om vilket inflytande och vilken delaktighet de har 
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i verksamheten. Författarna menar på att man som pedagog ständigt utvecklar sina 

kunskaper och perspektiv om barn och gemensamt med barn. För att barns delaktighet 

och inflytande ska betyda något verkligt finns det ett dilemma i balansen mellan 

samhällets intentioner, vilka är formulerade i förskolans läroplan, samt individens rätt 

att påverka. Delaktigheten stannar upp som ett värde och når inte fram till delaktighet 

som pedagogik. Vidare talar författarna om att barn har en förståelse för att vuxna har 

det sista ordet i beslut, eller att pedagogerna antog att barnen insåg att de hade 

delaktighet i varierande beslut och därför tydliggjordes inte detta för barnen. Barns 

delaktighet förutsätts av att barn får möjligheter till att delge sina kunskaper och åsikter. 

Avgörande inom  förskolans verksamhet är hur vuxna tolkar barns skapande av mening, 

samt möjligheterna barn får till att uttrycka sig och kommunicera kring detta (ibid). 

Utifrån tidigare forskning som beskrivits ovan kan det tolkas som att det finns en 

komplexitet i att göra barn delaktiga och att barn ska få inflytande.  

 

Komplexiteten kring barns delaktighet och inflytande kan ses i resultatet och i den 

tidigare forskningen. Möjligheterna och begränsningarna av hur barn görs delaktiga och 

har inflytande i både verksamheten och kvalitetsarbetet är två sidor av samma mynt. 

Faktorerna som påverkar det systematiska kvalitetsarbetet kan tolkas som att de 

påverkar hur barn görs delaktiga och får inflytande i verksamheten och kvalitetsarbetet. 

Beroende på ifall man ser faktorerna i relation till barnens möjligheter och 

begränsningar i kvalitetsarbetet eller inte kan vara betydelsefullt för hur man som 

personal arbetar med barns delaktighet och inflytande. I nästa del av resultatet kommer 

det att lyftas fram hur dessa begränsningar i det systematiska kvalitetsarbetet kan se ut 

för barnen och vilka visioner förskollärarna har med att göra barn delaktiga i det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

 

5.2.3. Visioner i förskolans verksamhet 

Utifrån faktorerna som påverkar och rollerna barnen får i det systematiska 

kvalitetsarbetet uttrycker förskollärarna en strävan i att bli bättre på att göra barnen 

delaktiga och få inflytande i verksamheten och kvalitetsarbetet, samt att göra barnen 

medvetna om att de är delaktiga och har inflytande.  

 

- Men alltså ja… att man synliggör att dom påverkar verksamheten det 

skulle väl kunna vara en fördel… alltså att dom själva blir medvetna 

om hur mycket dom kan påverka sin situation här eller det vi gör här. 
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Denna strävan kan kopplas till de ambitioner förskolecheferna beskriver då de vill att 

förskollärarna ska få gå på mer fortbildningar och få mer kunskaper kring 

kvalitetsarbetet och hur barn kan göras delaktiga och få inflytande i verksamheten.  

 

- Möjligtvis skulle jag önska att pedagogerna kunde få mer 

kompetensutveckling om barns delaktighet i kvalitetsarbetet, framförallt 

när det gäller de yngsta barnen. 

- Ibland är det så när man gör en förändring… man ska få lite… men så 

får man ändå hålla på lite med det… så får man lite nytt… och så kan 

man göra det till sitt eget. 

 

Kunskap om kvalitetsarbetet kan tolkas påverka kvaliteten i förskolan, vilket inte har 

belysts i  modellen av faktorer som påverkar det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Utifrån von Wrights (2000) relationella perspektiv kan det tolkas som att förskollärarna 

ser barnen i det systematiska kvalitetsarbetet som involverade i ett sammanhang. Den 

strävan förskollärarna uttryckte kring att få barnen mer delaktiga och ha mer inflytande i 

det kvalitetsarbetet visar på att de har en helhetssyn kring vilka möjligheter som finns 

för barnen att vara involverade. Samtidigt kan det tolkas som att förskollärarna och 

förskolecheferna uttrycker att de kan utvecklas i sitt arbete med att göra barn delaktiga 

och få inflytande i kvalitetsarbetet. Förskollärarna och förskolecheferna syn på barnen i 

kvalitetsarbetet kan tolkas utifrån ett relationellt perspektiv, då strävan om att 

förhållningssättet kring hur man arbetar med barns delaktighet och inflytande hela tiden 

behöver utvecklas. Vidare kan detta kopplas till hur man för tillfället arbetar i 

verksamheten. I likhet med von Wright (2000) kan det tolkas som att Harts (1992) 

delaktighetsstege även kan ses utifrån ett relationellt perspektiv, då alla stegen bygger 

på varandra, från att barnen inte är delaktiga till en hög nivå av delaktighet som är det 

sista steget. Denna delaktighetsstege kan användas som ett verktyg i arbetet med barns 

delaktighet och inflytande i kvalitetsarbetet, samt att det kan tolkas som att stegen ger 

en medveten helhetssyn om hur man kan se barns delaktighet och inflytande och hur 

detta kan möjliggöras i förskolans verksamhet.  

 

Palmer (2012) lyfter fram att den pedagogiska dokumentationen kan göra det möjligt att 

synliggöra barnens lärande och strategier för både barn och personal. Synliggörande av 

barnens intressen och frågor kan även vara möjligt genom pedagogisk dokumentation, 
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för att sedan ha barnens intresen och frågor som utgångspunkt i arbetslagets planering. 

Författaren ger även exempel på när barn är med och reflekterar, det vill säga att barnen 

ges möjlighet att vara delaktiga i kvalitetsarbetet. Men även där saknas det 

beskrivningar i hur man kan organisera verksamheten för att få förskolans vardag att 

fungera. Det beskrivs två svårigheter som pedagogerna i publikationen har belyst i sin 

utvärdering. Det ena är att det är svårt att få den pedagogiska dokumentationen att bli en 

del av vardagen, och det andra är att pedagoger upplever att det inte finns tillräckligt 

med kunskap om hur man kan organisera verksamheten för att kvalitetsarbetet ska 

fungera (ibid). Att använda sig av pedagogisk dokumentation som ett verktyg i det 

systematiska kvalitetsarbetet nämns i studiens intervjuer. Förskollärarna beskriver hur 

de samtalar med barnen kring olika situationer och aktiviteter, vilket kan tolkas som att 

de arbetar med pedagogisk dokumentation men kanske inte benämner det så. Begreppet 

pedagogisk dokumentation nämns inte i intervjuerna men många beskrivningar finns. 

Palmers (2012) beskrivning av svårigheten med kunskaper kan kopplas till hur man kan 

organisera kvalitetsarbetet för att det ska fungera med resultatet. I resultatet uttryckte 

förskolecheferna en strävan efter mer fortbildning och kunskap om kvalitetsarbetet, 

samt om barns delaktighet och inflytande i verksamheten. Att hitta arbetssätt som 

fungerar för verksamheten man arbetar i kan ses som väsentligt, då det gynnar 

strukturen i kvalitetsarbetet och underlättar själva arbetet genom det arbetssätt som 

fungerar bra i förskolan.  

 

5.3 Sammanfattning 

Respondenterna i intervjuerna har lyft fram sina generella uppfattningar kring arbetet 

med det systematiska kvalitetsarbetet och därigenom har det synliggjorts vilka faktorer 

som påverkar kvalitetsarbetet. Dessa faktorer har tydliggjorts utifrån en modell som 

visar hur det kan tolkas att de hänger ihop och påverkar varandra genom 

respondenternas beskrivningar. Vidare har faktorerna som beskrivits även redogjort för 

hur respondenterna uppfattar barnens roll i kvalitetsarbetet och verksamheten, ur dessa 

beskrivningar har vi format två begrepp: passiv och aktiv delaktighet och inflytande. 

Resultatet har även visat begränsningar och visioner i relation till barnens roll i 

kvalitetsarbetet samt i arbetet med barns delaktighet och inflytande. 
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6. Diskussion 
Syftet med studien var att bidra med kunskaper om hur två olika förskolor har valt att 

organisera sitt kvalitetsarbetet, samt hur barnen görs delaktiga och får inflytande i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Vidare var syftet med studien att bidra med kunskaper 

kring vilka faktorer som påverkar det systematiska kvalitetsarbetet, samt vilka 

konsekvenser det får på synen på barn och barns delaktighet och inflytande.  

Diskussionen kommer att behandla studiens resultat och analys i relation till den 

tidigare forskningen och teorierna som lyfts fram i studien. I diskussionen kommer det 

även att lyftas fram konsekvenser och vad de kan innebära för oss som blivande 

förskollärare och verksamma förskollärare,  när det gäller arbetet med barns delaktighet 

och inflytande i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

6.1 Faktorer som påverkar det systematiska kvalitetsarbetet 

Ur resultatet framkom det att kvalitetsarbetet påverkades av olika faktorer. Dessa 

faktorer var bland annat att tiden inte räckte till, det fanns inte tillräckligt med personal i 

verksamheten och att det inte fanns resurser nog för att arbeta med kvalitetsarbetet. 

Ytterligare faktorer som framkom i resultatet och  som påverkade det systematiska 

kvalitetsarbetet var barnens ålder, barngruppens storlek och barnens språkutveckling. I 

den tidigare forskningen lyfts inte faktorer som tid, personal och resurser som nämnts i 

föregående text. Hudson (2012) tar däremot upp i sin studies resultat att barns ålder och 

utveckling kan påverka vilka beslut barnen får vara med och ta i verksamheten. Dolk 

(2013)  tar även upp barns ålder som en påverkande faktor i vad och när förskollärare 

väljer att involvera barn (ibid). Detta kan ses i relation till faktorerna om barns ålder, 

barngruppens storlek och barnens språkutveckling som tidigare beskrivits utifrån 

resultatet. En konsekvens kan vara att i vår kommande yrkesroll kan det vara väsentligt 

att ha en helhetssyn på förskolans verksamhet och på barnen i denna verksamhet. En 

medvetenhet kring faktorerna som påverkar det systematiska kvalitetsarbetet och hur 

dessa faktorer i sin tur påverkar barnen kan ses som viktiga kunskaper att ta med sig 

som blivande och verksamma förskollärare. Denna medvetenhet kan ses som att det är 

viktigt i arbetslaget att diskutera kring faktorerna och dess begränsningar, för att hitta 

möjligheter och tillvägagångssätt för att få kvalitetsarbetet att fungera i den verksamhet 

man arbetar i. Resultatet visade även på att förskollärarna uttryckte en strävan efter mer 

kunskap kring det systematiska kvalitetsarbetet och kring barns delaktighet och 

inflytande, något även förskolecheferna tog upp. Palmer (2012) tar upp i en publikation 
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där förskollärare har uttryckt två svårigheter med kvalitetsarbetet. En svårighet var att 

kvalitetsarbetet inte var en del av vardagen på det sätt förskollärarna önskade, och den 

andra svårigheten var att förskollärarna upplevde att det inte fanns tillräckligt med 

kunskaper kring kvalitetsarbetet (ibid). Dessa svårigheter kan ses som konsekvenser för 

blivande och verksamma förskollärare, att det är viktigt att hela tiden uppdatera sina 

kunskaper kring kvalitetsarbetet och hur detta arbete kan organiseras i verksamheten. 

Vidare kan dessa kunskaper även bidra till att blivande och verksamma förskollärare 

kan synliggöra tillvägagångssätt för hur barn kan göras delaktiga och få inflytande i 

kvalitetsarbetet.  

 

6.2 Hur faktorerna kan påverka barnens roll i kvalitetsarbetet 

I resultatet beskrev förskollärarna olika begränsningar för barn att vara delaktiga och att 

ha inflytande i det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa begränsningar är faktorerna som 

tidigare nämnts. Alla förskollärarna ser många möjligheter, men att dessa kan påverkas 

utifrån faktorer såsom tid och personal. Faktorerna påverkar barnens roll i det 

systematiska kvalitetsarbetetet och hur involverade barnen är i kvalitetsarbetet. I 

relation till von Wrights (2000) punktuella och relationella perspektiv beskrivs nedan 

konsekvenser som kan framkomma, beroende på vilken syn blivande och verksamma 

förskollärare har på barnen i kvalitetsarbetet kan det påverka barnens roll på olika sätt. 

Kopplat till det punktuella perspektivet, där individen ses som fristående från ett 

sammanhang, synliggörs inte de möjligheter man som förskollärare försöker skapa för 

barnen i deras omgivning. Utan fokus hamnar på barnen då deras ålder och 

språkutveckling påverkar vilka möjligheter barnen får till delaktighet och inflytande. 

Kopplat till det relationella perspektivet, där individen ses utifrån ett sammanhang, 

synliggörs de möjligheter man som förskollärare försöker skapa i barnens omgivning. 

Belyser förskollärare de förutsättningar de ger för barnen i deras omgivning kan det ge 

konsekvenser av att barnen faktiskt ser att de får vara delaktiga och ha inflytande i 

verksamheten. Utifrån det relationella perspektivet kan förskollärare även få syn på 

verksamheten utifrån en helhet, och därmed själva se vilka möjligheter det finns för 

barnen att vara delaktiga och ha inflytande (ibid). Hudson (2012) och upp utifrån 

resultatet i sin studie att verksamhetens syften och mål, samt vuxnas roller i de olika 

verksamheterna också påverkade barnens möjligheter till beslutsfattande (ibid). Emilson 

(2007) och Dolk (2013) beskriver i sina resultat att barns delaktighet och inflytande 

påverkades utifrån de vuxnas villkor (ibid). Förhållningssättet man intar som blivande 

och verksam förskollärare kan påverka vilken roll man får som vuxen i verksamheten. 
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Konsekvenserna av detta kan vara att verksamhetens syften och mål blir mer 

framträdande än barnens intressen och hur de vill påverka verksamheten.   

 

6.3 Barns delaktighet och inflytande i kvalitetsarbetet 

Resultatet visade på att barnen fick två olika roller i kvalitetsarbetet utifrån 

beskrivningar av förskollärarna och förskolecheferna som var gemensamma. Rollerna 

har delats upp i passiv delaktighet och inflytande samt aktiv delaktighet och inflytande, 

dessa benämningar på rollerna kan även ses som två begrepp. Barnens roller utifrån 

passiv delaktighet och inflytande innebär att delaktigheten och inflytande finns men 

utifrån vuxnas villkor. Passiv delaktighet och inflytande kan innebära att utifrån Harts 

(1992) delaktighetsstege når barns delaktighet och inflytande upp till de tre första 

stegen, dessa stegen bistår inte med delaktighet och inflytande på ett medvetet sätt för 

barnen (ibid). Löfdahl och Pérez Prieto (2009) tar upp i sitt resultat att barnen och 

barnens perspektiv var frånvarande i olika planerings- och utvärderingsdokument som 

finns i förskolan (ibid). Frånvaron av barnen och barnens perspektiv kan även kopplas 

till rollen passiv delaktighet och inflytande, då sambandet mellan detta kan innebära att 

förskollärarna inte synliggör hur de tar tillvara på barns åsikter och idéer. 

Konsekvenserna kan vara att vuxnas roll i kvalitetsarbetet blir mer framträdande än 

barnens roll. Detta kan ses i likhet med Renblad och Brodins (2012) resultat där det 

framkom svårigheter att fokusera på enskilda barn samtidigt som på barngruppen i 

kvalitetsarbetet (ibid). Vidare kan en konsekvens av detta vara att förskollärare försöker 

göra hela barngruppen delaktiga och att de ska få inflytande i verksamheten, och inte 

endast det individuella barnet. Barnens roll i aktiv delaktighet och inflytande omfattar 

att de vuxna utgår från barnens perspektiv i kvalitetsarbetet. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) lyfter fram i sitt resultat att förskolor med hög kvalitet omfattade att 

barnen hade möjligheter till att påverka och diskutera beslut med förskollärarna (ibid). 

Konsekvenser av att barn får möjligheter till att påverka i samspel med förskollärarna på 

verksamheten kan bidra till att barnen får en större medvetenhet kring hur de påverkar 

verksamheten. I resultatet framkom det även förskollärares och förskolechefers 

ambitioner kring att utveckla sina förhållningssätt gentemot barns delaktighet och 

inflytande i kvalitetsarbetet. Utifrån Harts (1992) delaktighetsstege synliggjordes det att 

barnen låg på en hög nivå av delaktighet och inflytande. Det sjunde och åttonde steget 

kunde inte synliggöras i analysen av resultatet. Ovanstående beskrivningar kring 

barnens roll i det systematiska kvalitetsarbetet kan även sättas i relation till Skolverkets 
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(2015) publikation. I publikation tas det upp att en större delaktighet i kvalitetsarbetet 

olika delar, desto större förståelse kan barn och personal få för de insatser man gör för 

att utveckla verksamheten. Sammanhang och mening ses även som en väsentlig aspekt 

för att de berörda ska kunna ta till sig av de förändringar som görs i verksamheten. 

Förskolechef, personal och barn som berörs av kvalitetsarbetet behöver utifrån den roll 

de har i förskolan vara delaktig när det gäller uppföljning och utvärdering för att se vad 

som är i behov av en utveckling. Får barn inflytande över sin undervisning i förskolan 

så lär sig barnen mer, de får ett större engagemang och tar mer ansvar (ibid). Detta kan 

ses som att rollerna barnen får i ett kvalitetsarbete ger förutsättningar för hur mycket 

barnen får vara med och påverka verksamheten.  Barns delaktighet och inflytande 

synliggjordes utifrån två roller och utifrån Harts (1992) delaktighetsstege, denna 

koppling kan bistå med en medvetenhet kring hur mycket delaktighet och inflytande 

barnen får i verksamheten, både för blivande och verksamma förskollärare.  

 

6.4 Metoddiskussion 

Resultat hade kunnat få ett annat utfall om studien haft ett annat tillvägagångssätt. 

Metoden var semi-strukturerade intervjuer som spelades in och transkriberades, vilket 

har analyserat och utifrån det har studien fått ett resultat. Under intervjuerna upplevde vi 

båda att det fanns en osäkerhet kring de frågor som ställdes då respondenterna inte fick 

se dessa i förväg. I efterhand har det diskuterats om att ge ut frågorna i förhand till 

respondenterna, då respondenterna även uttryckte önskemål om att de hade velat se 

frågorna innan intervjun ägde rum. Motiveringen till att inte visa frågorna innan 

intervjun var att inte få inövade svar, samt att det kunde förekomma en större variation 

kring svaren på frågorna. Att ha just intervjuer var även något som diskuterades i 

efterhand. För att komplettera intervjuerna hade studien även kunnat bestå av 

observationer för att se hur respondenterna arbetade i praktiken. En sammanslagning av 

två metoder hade varit intressant för att se hur medvetna respondenterna är kring sitt 

eget förhållningssätt. Dessa tankar har väckts under arbetets gång och som vi vill föreslå 

till vidare forskning. 
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7. Bilagor 

 

7.1. Informationsblad till respondenter 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som just nu går sista terminen på 

förskollärarprogrammet. När vi ska ut på VFU, verksamhetsförlagd utbildning, vecka 

41 till och med vecka 45 tänkte vi passa på att göra intervjuer som kommer bli underlag 

till vårt examensarbete. Det vi är intresserade att forska om är hur det systematiska 

kvalitetsarbetet kan organiseras i praktiken, samt hur och när barn ges möjlighet att vara 

delaktiga inom detta arbete. 

 

Innan intervjun påbörjas har vi studenter ett ansvar att informera er respondenter om de 

krav som skyddar er inom forskningen. Kraven är: 

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera om sitt syfte med 

forskningen. Vårt syfte är att få kunskaper om hur förskollärare och 

förskolechefer har valt att organisera det systematiska kvalitetsarbetet och hur 

barn kan göras delaktiga i de olika delarna. 

 Samtyckeskravet innebär att ni respondenter bestämmer själva ifall ni vill 

medverka i forskningen eller ej.  

 Konfidentialitetskravet innebär att vi kommer skydda er identitet genom att inte 

delge det insamlade materialet till någon annan, samt att vi kommer fingera era 

namn så att ni blir anonyma i studiens resultat.  

 Nyttjandekravet innebär att vi inte får använda det insamlade materialet till 

någon annan forskning. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet 

Vänligen skriv under så vi vet att ni har tagit del av de krav vi måste informera om. 

 

_____________________________________________________________________ 

Respondent      Student 

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Alma Velic & Emelie Nilsson 
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7.2. Frågeguide 

 
Innan: 

 Personlig information om respondenten: vad heter du? Aktiv i förskolan? Hur länge har 

du arbetat med systematiskt kvalitetsarbete/ känt till? Utbildning inom förskolan? 

 Har ni tagit del informationsbladet vi har skickat ut innan intervjun? Ge information 

om de fyra kraven ifall respondenten inte läst igenom.  

 

 Frågor till intervju. Förtydliga med läroplansmål ifall respondenten har svårt att ge 

svar på frågorna.  

 Hur arbetar ni med systematiskt kvalitetsarbete på er förskola? 

 Hur uppfattar du de olika delarna i det systematiska kvalitetsarbetet 

 Vilka svårigheter respektive fördelar ser du med det systematiska kvalitetsarbetet?  

 Vad tänker du att det finns för för-/nackdelar med att barn är involverade i 

kvalitetsarbetet? 

 Hur tänker du kring att involvera barn i det systematiska kvalitetsarbetet? 

 Vilka möjligheter och begränsningar ser du i att involvera barnen i kvalitetsarbetet 

 I vilken utsträckning är barnen medvetna om detta arbete? 

 Hur uppfattar du att barnens åsikter tas i åtanke vid arbete med det systematiska 

kvalitetsarbetet?  

 Hur arbetar ni med det systematiska kvalitetsarbetets olika delar? 

- Dokumentation? Uppföljning?  Utvärdering? Utveckling?  

 Vad ger ni barnen för möjligheter att vara delaktiga i kvalitetsarbetets olika delar? 

- Dokumentation? Uppföljning? Utvärdering? Utveckling? 

 Vad betyder delaktighet och inflytande för dig?  

 Hur uppfattar du ert arbete med barns delaktighet och inflytande?  

 Vilka begränsningar och fördelar uppfattar du med barns delaktighet och inflytande? 

 Hur uppfattar du barns perspektiv och barnperspektivet?  

 I arbetet med systematiskt kvalitetsarbete, finns det tillfällen då dessa perspektiv har 

visat sig? 
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