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Abstract 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger och rektorer anser att 
kvalitetsredovisningen leder till högre kvalitet i förskolan. Intresse finns också för att ta 
reda på hur förskolans kvalitetsredovisning används som ett verktyg i verksamheten och 
hur inblandade aktörer ser på dess värde. Frågeställningarna är: På vilka sätt är 
kvalitetsredovisningen ett värdefullt dokument för att uppnå en god kvalitet? Hur menar 
pedagoger att verksamheten kan utvärderas? Hur blir kvalitetsredovisningen ett aktivt 
dokument som finns med i planeringen av verksamheten? 

Insamling av empiriskt material har skett med hjälp av enkätundersökning när det gäller 
pedagoger i förskolan och öppen intervju när det gäller rektorer. Undersökningen ses som 
kvalitativ, då avsikten är att få fördjupad kunskap om pedagogers och rektorers uppfattning 
om fenomenet kvalitetsredovisning, samt att tolka och beskriva dessa uppfattningar i 
rapportform. Som teoretisk utgångspunkt valdes den fenomenografiska ansatsen, som är 
en kvalitativ forskningsansats lämplig  för att genomföra och analysera frågor som handlar 
om lärande och utbildning. Fenomenografins huvudsyfte är att få reda på hur människor 
uppfattar, upplever eller erfar olika aspekter av sin omvärld. 

Resultatet av studien visar att såväl pedagoger i förskolan som rektorer i förskolan och 
skolan, menar att kvalitetsredovisningen fyller en indirekt kvalitetshöjande funktion. Det är 
dock inte dokumentet i sig som ger högre kvalitet, utan den  diskussion och reflektion kring 
den pedagogiska verksamheten som föranleder dokumentet. Flera av respondenterna 
menar att kvalitetsredovisningen inte används som verktyg för att planera och genomföra 
verksamheten, men att den förutsätter utvärdering som kan ge underlag till 
förbättringsåtgärder. Nackdelen är, menar de, att utvärderingen är koncentrerad till en 
begränsad period, ofta en/ibland två gånger per år.   

En slutsats av undersökningen är att det finns flera olika erfaranden av dokumentet 
kvalitetsredovisning, men att flera respondenter efterlyser ett mer kontinuerligt, 
systematiskt och framför allt lättarbetat material för att utvärdera och redovisa kvalitet.  
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1. Inledning 

Sedan 2005 har vi i Sverige haft ett nationellt krav på att årligen upprätta skriftlig 
kvalitetsredovisning i förskolan. För kommuner och skolverksamhet har förordningen om 
kvalitetsredovisning funnits sedan 1997. När den infördes var det även många förskolor 
som följde skolans exempel och började formulera kvaliteten i form av en skriftlig 
redovisning (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 41).  

I förskolan är Lpfö98 (Läroplan för förskolan, 1998) den viktigaste utgångspunkten för 
den kvalitetsbedömning som ska göras. Därtill kommer kommunens lokala mål, som också 
grundas på Lpfö98, och varje förskolas individuella mål som syftar till att höja kvaliteten 
genom att fokusera på utvalda förbättringsområden. För att utvärdera verksamheten och 
upptäcka eventuella bristområden finns ett antal verktyg för självvärdering att tillgå, ett 
sådant är BRUK (Bedömning Reflektion Utveckling Kvalitet). 

I den nya skollag som börjar gälla den 1 juli 2011 finns inget nationellt krav på skriftlig 
kvalitetsredovisning, utan fokus ligger istället på att förskolans kvalitet kontinuerligt och 
systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas (Lpfö98, 2010, s. 14). 
Detta ger kommunerna frihet att själva konstruera system eller dokument för att redovisa 
kvalitet, måluppfyllelse och förbättringsåtgärder eller att använda befintliga utvärderings- 
och redovisningsmetoder. En systematisk dokumentation och reflektion som tillsammans 
täcker alla skolans verksamhetsgrupper, från förskola, grundskola och gymnasieskola, 
borde göra att vi skulle kunna analysera materialet bättre, och med större säkerhet veta 
var förbättringsåtgärder behövs menar Nihlfors (1998, s.115). Därtill att pedagoger i 
förskola och skola själva engagerar sig och tar ansvar för uppföljning och utvärdering och 
gör dem till ett fungerande redskap (s.111). 

Den årliga kvalitetsredovisningen har på många förskolor inneburit en tidsmässigt 
begränsad och intensiv period på våren för att arbeta med utvärdering och analys av den 
egna verksamheten, men nu kommer det på många ställen att behövas ett förändrat 
arbetssätt med detta. För förskolan kan det innebära att det blir nödvändigt att skapa en 
plan för reflektion och utvärdering som sträcker sig över hela året och som blir systematisk 
och kontinuerlig. Utvärderingarna ska också dokumenteras för att man ska kunna visa 
förskolans kvalitet, måluppfyllelse och förbättringsåtgärder för externa intressenter såsom 
föräldrar, politiker och skolverk. 

Skolverket är liksom tidigare tillsynsmyndighet för kommunernas kvalitetsarbete, och 
kommer även fortsättningsvis att göra kontroller av olika kommunala verksamheter. 

 
I min föregående studie behandlade jag fyra av förskolans styrdokument genom att 

göra en dokumentanalys enligt nivåmodellen (Berg 2003, s. 160). De dokument som 
granskades, jämfördes och analyserades var en förskolas lokala kvalitetsredovisning samt 
lokal arbetsplan för densamma, därtill kommunens förskole- och skolplan och Lpfö98. 
Resultatet från dokumentanalysen var tänkt att ligga som grund, som en pilotstudie, för 
den nu aktuella magisteruppsatsen. Dock har förhållandena ändrats då kraven på lokala 
styrdokuments upprättande har omformulerats. Förändringarna medför en begränsad 
tillgång på lokala styrdokument, och därför kommer denna studie att fokusera på 
pedagogers och rektorers förhållande till förskolans kvalitetsredovisning.  

Ämnesvalet grundar sig i ett intresse för kvalitetsredovisningens nytta och värde i 
förskolans kvalitetsarbete, såsom i arbetet med utvärdering, planering och upprättande av 
nya mål för den lokala verksamheten. Bakgrunden till detta intresse är att jag själv arbetar 



 

2 

som förskollärare i kommunal förskoleverksamhet, och därför möter alla dokument som 
ligger till grund för verksamheten. 

2. Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på om, och i så fall hur, pedagoger1 och rektorer2 
anser att kvalitetsredovisningen leder till högre kvalitet i förskolan. 

Frågeställningarna är: 
På vilka sätt kan pedagoger se kvalitetsredovisningen som ett värdefullt dokument för 
att uppnå högre kvalitet i förskolan? 
Hur menar pedagoger i förskolan att verksamheten kan utvärderas? 
Är kvalitetsredovisningen ett aktivt arbetsredskap som finns med i planeringen av 
verksamheten?  

3. Bakgrund 

Bakgrunden börjar med en begreppsförklaring, och därefter ges information om 
kvalitetsredovisningens bakgrund. Detta sker dels genom en beskrivning av nuläget, dels 
genom en tillbakablick på kvalitetsredovisningens historia, och slutligen en framåtsyftande 
reflektion kring arbetet med redovisning av kvalitet i förskolan. 

Därtill redovisas kvalitetsredovisningens syfte ur teoretiskt perspektiv och med hjälp av 
ett antal referenser definieras begreppet kvalitet. 

Det kommer också ett stycke som förklarar utvärderingsverktyget BRUK. 

3.1 Begreppsförklaring 

Då det förekommer en mängd olika begrepp i uppsatsen förklaras här de som anses 
mest centrala, för att förtydliga och klargöra dem från början. Det handlar om såväl olika 
myndigheter, eller snarare delar av myndigheter, samt om förskolans Läroplan, Lpfö98, och 
om begreppen utvärdering och respondent.  

3.1.1 Skolverket och Myndigheten för skolutveckling 

Referenser från både Skolverket och Myndigheten för skolutveckling används i 
uppsatsen, varför skillnaden mellan dessa här redovisas: 

                                                      
1
 Med pedagoger menas i denna studie alla som är anställda för pedagogiskt arbete i 

förskolan, det vill säga förskollärare, barnskötare och outbildade. 
 
2
 Från den 1 juli 2011, då den reviderade Läroplanen för förskolan träder i kraft, 

kommer rektorns titel att ändras till förskolechef.  
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Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet, för den allmänna 
anordnade förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och vuxenutbildningen. Skolverket 
styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att 
förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Alla elever har rätt till en likvärdig 
utbildning. Skolverkets roll i det svenska utbildningssystemet är att sätta ramar och 
riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas, att stödja förskolor och skolor i deras 
utveckling, att utvärdera verksamheterna genom fördjupade studier och analyser, samt att 
följa upp verksamheternas förutsättningar, hur verksamheterna genomförs och resultaten 
utvecklas (Skolverket 2011.05.14). 

Myndigheten för skolutveckling bildades den 1 mars 2003 då Statens skolverk delades 
upp i två myndigheter. Den avvecklades i september 2008, då en stor del av verksamheten 
överfördes till Skolverket. Myndigheten, som gav ut ett antal skrifter, var en statlig 
förvaltningsmyndighet och dess uppgift var att stödja kommuners och skolors arbete för 
ökad kvalitet och bättre resultat (Wikipedia 2011.05.14). Trots att myndigheten inte längre 
finns, fyller flera av deras skrifter fortfarande en handledande funktion gällande till 
exempel kvalitetsredovisningen för förskolan, samt är en informativ källa gällande historia i 
ämnet. 

3.1.2 Lpfö98 

Lpfö98 är förskolans första läroplan. Den infördes 1998 när Skolverket övertog 
tillsynsansvar för förskolan, övrig förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, och ersätter det 
pedagogiska program som, i form av allmänna råd från Socialstyrelsen, varit vägledande för 
verksamheten. I och med Lpfö98 ingår förskolan numera i, och utgör det första steget i 
samhällets samlade utbildningssystem för barn och ungdom (Skolverket 1998, s. 3). 

Lpfö98 kom i reviderad upplaga hösten 2010. Denna börjar gälla 1 juli 2011.  

3.1.3 Utvärdering 

Det finns ett nära samband mellan kvalitetssäkring och utvärdering. Utvärderingen 
används för att bestämma vilken kvalitet som finns, och kan även ge idéer om hur man kan 
skapa och utveckla kvaliteten på de områden där detta är nödvändigt, enligt Haug (2003, 
s.27) 

Utvärdering är ett begrepp som ofta förekommer i uppsatsen, eftersom det hänger 
ihop med kvalitetsredovisningen. För att ha någon kvalitet att redovisa skriftligt är 
förutsättningen att det finns ett underlag för detta. Genom utvärdering av verksamheten 
framkommer resultatet av det pedagogiska arbetet och därmed förskolans måluppfyllelse. 
Utifrån detta kan utvecklingsområden upptäckas, förbättringsåtgärder vidtas och 
kvalitetsredovisningen formuleras.  

Åsén (2002, s. 28) menar att man genom utvärderingar får möjlighet att bilda sig en 
uppfattning om hur verksamheten fungerar och i vilken mån den motsvarar uppställda mål, 
krav och förväntningar. Därigenom blir det också lättare att bedöma vilka ramar och 
resurser som krävs för att målen ska nås samtidigt som man får ett bättre underlag för 
beslut. 

Utvärdering bör koncentreras till ett fåtal områden, då systematik och fördjupning kan 
uppnås enligt Nihlfors (1998, s.114). Genom att se utvalda områden ur olika perspektiv och 
följa frågan över tid kan kunskapen och förståelsen öka. En del skolplaner menar att allt ska 
utvärderas, men det menar Nihlfors (1998, s.114) är inte möjligt med tanke på det stora 
antalet områden, och att utvärderingar bör gå på djupet. 
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3.1.4 Respondent 

På Latin: ”den som svarar”. Även ”en person som intervjuas” (wikipedia 2011.05.07). 
Enligt Holme & Solvang (1997, s.104) är respondenten en person som deltar i studien 

som själv är delaktiv i den företeelse vi studerar. En informant däremot är en person som 
deltar i en studie men själv står utanför den företeelse vi studerar men som har mycket att 
säga om den. Denna studie använder respondenter för att samla empiriskt material. 

3.2 Nu gällande krav på skriftlig kvalitetsredovisning 

I Skolverkets skrift (2006, s.9), Allmänna råd och kommentarer-Kvalitetsredovisning, 
framgår att varje kommun är skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå 
för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet3, skolbarnomsorg4 och skolverksamhet. 
Detta innebär att kommunen till skolverket är skyldig att redovisa de kommunala  
verksamheternas måluppfyllelse och kvalitetsarbetet i en sammanställd skrift. Detta 
kommunövergripande dokument kan författas av kommunens utvecklingsledare, i 
samarbete med rektorer. Därtill är varje kommunal förskola och varje kommunalt 
fritidshem skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på verksamhetsnivå, vilket betyder 
att varje förskola och fritidshem författar ett eget dokument som ska redovisa det lokala 
arbetet med prioriterade mål på respektive enhet. Denna kan författas av pedagoger i 
verksamheten och/eller rektor (Skolverket 2006, s.9). 

Idag är det viktigt att offentliga organisationer kan redovisa att deras verksamhet har 
förväntad kvalitet, att de åstadkommit avsedda resultat och att detta skett till en rimlig 
kostnad. För att kunna redovisa allt detta krävs enligt Lindgren (2006, s.17) uppföljning och 
utvärdering. 

Skolverket (2006, s.11) menar att den skriftliga kvalitetsredovisningen är ett verktyg för 
att regelbundet stämma av hur långt verksamheten kommit i det löpande 
förbättringsarbetet. Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt identifiera vilka 
förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, att utveckla 
arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga 
förbättringsåtgärder. För att säkra och utveckla kvaliteten i en pågående verksamhet krävs 
reflektion och diskussion kring frågor som: Vad har gått bra respektive mindre bra? Vad 
måste vi ändra? Vilka effekter blir det om vi gör så här? Vilka är resultaten av vårt arbete? 
Kvalitetsredovisningen är den sammanfattande dokumentationen av hur långt 
huvudmannen och den lokala verksamheten kommit vid en viss tidpunkt när det gäller att 
förverkliga nationella mål (Skolverket 2006, s.13). De nationella bestämmelserna som styr 
kvalitetsredovisningen återfinns i en förordning (SFS 1997:702) där minimikraven framgår. 

För att formulera en skriftlig kvalitetsredovisning krävs att det finns underlag i form av 
utvärdering och analys av verksamheten.  Åsén (2002, s.26) menar att i dagens förskola och 
skola kan utvärderingar ha många olika syften och funktioner – inte bara som instrument 
för styrning och kontroll utan också som redskap för att utveckla och öka kunskapen om 

                                                      

3 I förskoleverksamhet ingår förskola, familjedaghem och öppen förskola. 

 
4
 I skolbarnomsorg ingår fritidshem, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet. 
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verksamheten. Det kan också ha till syfte att på ett tydligt sätt redovisa verksamheten för 
omvärlden. När förskolan i sitt kvalitetsarbete formulerar en vision, sätter upp mål, 
planerar strategier, gör arbetsplaner och plan för utvärdering kan vi lättare visa 
verksamheten för externa intressenter, såsom föräldrar och politiker (Kocken & Lindholm 
Larsson 1996, s.191).  

3.3 Historia om kvalitetsredovisning i förskolan 

1968-1972 gjordes en statlig utredning om förskolor och fritidshem i Sverige, kallad 
Barnstugeutredningen (BU). Genom denna tillkom förskolelagen 1975 (Wikipedia & 
Nationalencyklopedin 2011.05.08).  

I BU fastställdes 1972 att förskolan skulle ha både ett socialt och pedagogiskt mål. 
Under uppbyggnadsskedet som följde kom det sociala målet att dominera och 
kommunerna såg barnomsorgen främst som en ”social resurs”. Det pedagogiska målet var 
inte klart och tydligt formulerat, varför det ansågs omöjligt att definiera kvaliteten i 
bemärkelsen måluppfyllelse (Kärrby 1992, s.15). 

Innan Lpfö98 (1998) infördes hade förskolan vägledning i verksamheten genom 
Socialstyrelsens allmänna råd, Pedagogiskt program för förskolan (1987). Den har sannolikt 
bäddat för en positiv grundsyn gällande utvärdering, uppföljning, reflektion och analys 
genom att betona vikten av att planera verksamheten - och för att kunna planera förutsätts 
utvärdering som grund, menar Socialstyrelsen (1987, s.66). Däremot är man relativt 
sparsam i sin beskrivning av hur arbetet ska dokumenteras, genom formuleringen: 
”Utvärderingen bör utmynna i en analys av läget som dokumenteras på ett enkelt sätt”.  

Sedan början av 1990-talet har utvärdering av verksamheten lyfts fram som mer 
betydelsefullt än tidigare. Detta beror främst på att den politiska styrningen förändrades, 
genom att kommunerna fick ansvaret för genomförandet av skolverksamheten (Forssell 
red. 2007, s. 8).  Det innebar, förutom nya styrdokument, läroplaner, kursplaner, timplaner 
och ett nytt betygssystem, att man gick från en regel- och resursstyrning till en mer uttalad 
mål- och resultatstyrning. I det tidigare systemet var man mer intresserad av att kontrollera 
att reglerna följdes, och utvärdering ansågs inte så viktig (Skolverket 2001, s. 9). 

Förordningen om kvalitetsredovisning  (SFS 1997:702) av kommuners och skolors 
verksamhet infördes 1997, och sammanföll därmed i stort sett med tillkomsten av 
förskolans läroplan, Lpfö98, som infördes 1998. Ett stort antal kommuner har sedan dess 
arbetat med dokumentation av kvalitet även i förskolans verksamhet, men det dröjde till 
2005 innan det nationella kravet på kvalitetsredovisning för förskolan infördes 
(Myndigheten för skolutveckling 2007, s.41). Avsikten med den nya förordningen var att 
kvalitetsredovisningen skulle tjäna som förbättringsunderlag, möjliggöra insyn och ökat 
inflytande, ge information till elever och föräldrar vid valet av skola och ligga till grund för 
politiska beslut på kommunal nivå (Karlsson Vestman & Andersson 2007, s.84).  

Den 15 augusti 2005 infördes Förordning (SFS 2005:609) om ändring i förordningen  om 
kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 1997:702). I denna framkommer krav på 
skriftlig kvalitetsredovisning för förskolan, genom formuleringen i 1§ (s.1):  

Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje 
kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem skall årligen 
upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen 
och utvärderingen av verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta 
såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 
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Genom denna skrivning tillkom alltså det statliga kravet på förskolorna att årligen 
upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning.  

3.4 Ny skollag och Läroplan för förskolan 

Den 5 augusti 2010 beslutade riksdagen om förändringar i Lpfö98. Den reviderade 
versionen träder i kraft den 1 juli 2011, samtidigt som den nya skollagen (SFS 2010:800). 
Den innehåller förtydliganden och kompletteringar av vissa mål och riktlinjer samt 
kompletterande avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling, därtill förskollärares 
och förskolechefens ansvar. Genom omskrivningar gällande kvalitetsarbetet har det 
tidigare kravet på att årligen upprätta skriftlig kvalitetsredovisning ändrats, och 
formuleringen är nu istället att förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt ska 
dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas (Skolverket 2010, s.14). Detta 
systematiska kvalitetsarbete ska genomföras gemensamt av förskolechef, förskollärare, 
barnskötare och övrig personal, därtill ska barnens vårdnadshavare erbjudas möjlighet att 
delta. I den nya skollagen står i kapitel 4 vad som gäller angående kvalitet och inflytande 
från och med den 1 juli 2011, till exempel i formuleringen i 3 och 4 §§ där det står: 

3 §: Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå  
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

4 §: Sådan planering, uppföljning och utveckling av verksamheten som  
anges i 3 § ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. 
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 
elevers vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten 
genomförs enligt första och andra styckena. 

Det står alltså ingenting om krav på skriftlig kvalitetsredovisning, utan formuleringen 
betonar istället systematik och kontinuitet. Trots denna omskrivning kan det systematiska 
kvalitetsarbetet, i flera kommuner, även fortsättningsvis komma att sammanställas i en 
skriftlig redovisning av förskolans kvalitet. Detta för att ha någon form av sammanfattande 
text om det gångna årets arbete och måluppfyllelse och om det kommande årets 
utvecklingsområden och förbättringsåtgärder. 

3.5 Kvalitetsredovisningens syfte 

Som tidigare nämnts förutsätter en kvalitetsredovisning ett underlag i form av 
utvärdering av verksamheten, därför visas här vad litteraturen säger om bådas syften. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009, s.91) menar att syftet med systematiskt 
kvalitetsarbete är att identifiera de förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot 
läroplansmålen, att utveckla pedagogiska processer, att bedöma måluppfyllelse och 
redovisa kvalitetsarbetet på ett sådant sätt att det utgör underlag för kvalitetsutveckling. 
De menar att målet med kvalitetsredovisningen är att utveckla förskolans kvalitet och 
lärarnas kompetens att möta barn i deras lärande och öka deras välbefinnande. 

Skolverket skiljer i sina allmänna råd (2006, s. 13) på vad som bör redovisas i den 
skriftliga kvalitetsredovisningen och vad man bör ha i åtanke när man arbetar med den.  
Exempel på det förstnämnda är att den ska ge en övergripande bild av kvaliteten och 
måluppfyllelsen i verksamheten, visa vidtagna förbättringsåtgärder samt visa på skillnader i 



 

7 

måluppfyllelsen dels mellan olika verksamheter och dels inom olika delar av enheterna. 
Gällande arbetet med den menar Skolverket (2006, s.13) vidare att kommunen, förskolan, 
fritidshemmet och skolan bör arbeta med kvalitetsredovisningen bland annat så att den 
fungerar framåtsyftande, används som underlag för dialog samt är ett aktuellt och levande 
dokument för olika intressenter. Den ska därtill visa uppföljning och utvärdering av 
likabehandlingsplanen enligt Myndigheten för skolutveckling (2007, s.12).  

Det kan finnas flera syften med att utvärdera verksamheten enligt Åsén (2002, s.27), till 
exempel att ge politiker och andra beslutsfattare underlag för beslut, att kontrollera och 
bedöma effektivitet och kvalitet i skola och förskola, att ge barn/elever samt föräldrar insyn 
och information, och att ge skolledare och pedagoger underlag för att utveckla den 
pedagogiska verksamheten. 

Kvalitetsredovisningen kan inte utformas identiskt för en förskola och en skola, 
eftersom skolan har både mål att sträva mot och mål att uppnå. Förskolan har strävansmål 
och inga formella krav på individuella bedömningar av barn (Sheridan & Pramling 
Samuelsson 2009, s.83). 

3.6 Vad menas med kvalitet i förskolan? 

Enligt Svenska Akademiens ordbok betyder ordet kvalitet ”beskaffenhet, natur”, medan 
Nationalencyklopedin definierar ordet som ”egenskap”.  

Kvalitetsbegreppet har sedan länge förknippats med varor och tjänster och kunders 
subjektiva bedömningar, men under 1990-talet etablerades det även i den offentliga 
diskursen om den svenska förvaltningsorganisationen och kom att användas i 
sammansättningar som: kvalitetskontroll, kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och 
kvalitetsbedömning (Karlsson Vestman & Andersson 2007, s.82). 

Johansson (1995, s. 29) menar att kvalitet är något som folk i allmänhet förknippar med 
något som är positivt och gott. Det är också ett fenomen som är i ständig förändring och 
varierar beroende på situation och tidpunkt. 

Kvalitet i pedagogisk bemärkelse kan hänföras till filosofen Sokrates som har haft stor 
betydelse för pedagogiken genom att vara den förste att beskriva en metod för att komma 
till ökad insikt genom att ställa frågor och få svar på dem (Johansson 1995, s. 32). 

Enligt Wennström (1999, s.35) lär det finnas närmare 100 olika definitioner på termen 
kvalitet, från latinets qualitas, men att det har med inre värde och sorter att göra. Hon 
menar att kvalitet i barnomsorg handlar om den nytta eller det värde som verksamheten 
ger upphov till, och att kvalitetssäkring i verksamheter som förskolan bör betraktas som en 
form av egenanalys som syftar till ständig förbättring (ss. 38-39). ”En bedömning av kvalitet 
har sin utgångspunkt i tidigare erfarenheter, konkreta förhållanden, behov, prioriteringar 
och ambitioner” (Wennström 1999, s.39). 

Skolverket (2005, s.9) definierar begreppet kvalitet inom förskola och skola utifrån hur 
väl en verksamhet svarar mot nationella mål, krav och riktlinjer och andra mål förenliga 
med de nationella, samt i vilken utsträckning verksamheten strävar efter att förbättras. Vid 
bedömningen av kvalitet i förskolan väger Skolverket samman verksamhetens strukturella 
förutsättningar, arbetet i förskolan och resultatet, det vill säga måluppfyllelsen.  

Att mäta svensk kvalitet i offentlig verksamhet tycks i stor utsträckning vara liktydigt 
med att mäta måluppfyllelse menar Lindgren (2006, s.54), ju högre grad av måluppfyllelse 
desto högre grad av kvalitet.  

Enligt Holmlund och Rönnerman (1995, s. 52) gjorde Finansdepartementet (1988:1, 
s.47) en gruppering av kvalitetskomponenter i fem avsnitt som de menade var de grupper 
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av nivåer eller personer som kunde påverka kvaliteten i förskolan. Dessa grupper var: 
Barnen, personalen och det pedagogiska innehållet, föräldrarna, den administrativa 
omgivningen samt den sociala omgivningen.  

En betydligt nyare beskrivning av olika gruppers betydelse för den pedagogiska 
kvaliteten är Sheridans mening (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009, s.19) att kvalitet 
som pedagogiskt fenomen bildas av fyra övergripande dimensioner: samhällsdimensionen, 
lärardimensionen, barndimensionen och verksamhetsdimensionen. Hon menar att 
samhällsdimensionen innefattar samhällets intentionsnivå där diskurser, förväntningar och 
krav på förskolan är i fokus. Dessa kommer till uttryck i bland annat lagar, förordningar och 
styrdokument såsom Läroplaner för förskolan och skolan. Lärardimensionen handlar om 
lärarens perspektiv, utbildning, attityd, värderingar, kunskap m.m. Barndimensionen utgår 
från barnens perspektiv och berör bland annat barns intressen, lärande, delaktighet och 
inflytande. Verksamhetsdimensionen utgår från helheten och relationen mellan samtliga 
dimensioner och aspekter. 

Att ha ett gott rykte och att arbeta med marknadsföring, så att kundernas 
förväntningar kommer att ligga närmare det de kan förväntas uppleva är viktiga 
kvalitetshöjande faktorer. Det behöver däremot inte innebära att kvaliteten i 
verksamheten utifrån pedagogiska kriterier skulle vara mer eller mindre hög, menar Berg 
och Scherp (red. 2009, s. 282). 

Olika delar av förskolan och dess verksamhet kan ge olika resultat i bedömningen av 
kvalitet, och det kan därför uppfattas som diffust att generalisera och säga att en förskola 
har hög respektive låg kvalitet. Det är heller inte självklart att kvaliteten vid en situation i 
en förskola går att överföra till samma situation vid en annan förskola (Johansson 1995,     
s. 35) eller för den delen att god kvalitet kan ”lagras” – det är istället något som skiftar från 
en period till en annan. ”Det går inte att hålla kvar en viss kvalitet i sig själv, den är något 
som hela tiden aktivt måste vidmakthållas”, menar Johansson (1995, s.34). Till god kvalitet 
räknas också ledningens förmåga att organisera arbetet, liksom att verksamheten vilar på 
de fyra hörnstenarna: yrkeskompetens, ledning, måldokument och övriga resurser 
(Wennström 1999, s. 39). 

Trots att utvärdering lyfts fram som ett nyckelinstrument för offentliga verksamheter, 
särskilt inom utbildningsområdet, under de senaste decennierna, finns enligt Lindgren 
(2006, ss. 18-19) en skepticism mot de ständigt ökande kraven på utvärdering. Visserligen 
ger den information som är viktig för politisk styrning, kontroll och ansvarsutkrävande, 
samt för kvalitets- och verksamhetsutveckling, men frågan är om nyttan med det står i 
rimlig proportion till vad utvärdering kostar i både tid och material (ss.20-21). Av någon 
anledning, menar Lindgen, tycks många vara beredda att satsa omfattande resurser på att 
låta granska den egna verksamheten utan att ha gjort klar för sig vare sig vilka frågor man 
vill få svar på eller vad resultatet ska användas till (2006 s.21). 

3.7 BRUK 

BRUK står för Bedömning Reflektion Utveckling Kvalitet. 

Medvetenhet om hur det borde vara och om hur det verkligen är leder till utveckling. 
Det är själva idén med BRUK menar Skolverket (2001, s.6). Verktyget kan användas som 
karta och kompass för orienteraren. Det ger information om både var man befinner sig och 
i vilken riktning man ska gå. Den som granskar och bedömer sin egen verksamhet med 
hjälp av BRUK blir medveten på det här sättet. Det leder till att man blir motiverad och 
inspirerad att förbättra verksamhetens kvalitet. 
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BRUK säger något om hur väl förskolan och skolan lever upp till målen i 
styrdokumenten  dvs. hur det står till med verksamhetens kvalitet. BRUK är ett verktyg som 
Skolverket ställer till förfogande och som kan användas för att granska, bedöma och 
utveckla kvalitet i förskolans och skolans verksamhet. Det ska vara en hjälp både för den 
enskilda förskolan, skolan och för kommunen. Verktyget kan användas parallellt med eller 
som alternativ till andra kvalitetssystem (Skolverket 2001, s. 6). 

3.8  Tidigare undersökningar  

Det tycks vara svårt att finna undersökningar och tidigare forskning om hur pedagoger 
och förskolechefer anser att kvalitetsredovisningen leder till högre kvalitet i förskolan. Den 
fria, oberoende och forskarstyrda forskningen kring förskolan lyser nästan helt med sin 
frånvaro, enligt Haug (2003, s.70) 

Enligt Marton och Booth (2000, s.156) har vi i forskningssammanhang ett mycket litet 
antal studier med fenomenografisk inriktning, som gör påståenden om människors 
erfaranden av världen. Dock finns det några som är relevanta för denna rapport: 

Mohlin (2009) har i sitt examensarbete undersökt  hur några pedagoger i förskolan ser 
på utvärderingens syfte och hur de sedan använder sig av utvärderingen. Studien kan inte 
anses generaliserande på grund av sin begränsade omfattning, men är ändå intressant att 
beakta i förhållande till denna studie. Alla nio pedagoger som deltagit i Mohlins studie 
menar att utvärderingen ska bidra till en bättre verksamhet för barnen. Mohlin menar att 
det tydligt går att se i respondenternas svar att de vill skapa en bättre kvalitet i förskolans 
arbete genom att utvärdera. De säger också att de diskuterar verksamheten varje vecka för 
att komma fram till vad som varit bra respektive mindre bra, och att de strävar efter att 
uppsatta mål ska vara ”levande”, och inte konstrueras i efterhand för att det ska se bra ut i 
kvalitetsredovisningen. 

En annan undersökning  problematiserar huruvida rektorer anser att 
kvalitetsredovisningarna är en del i det förbättringsarbete som skolan bedriver (Fagerström 
2004, s.18). Även denna studie är begränsad i sin omfattning och kan inte anses 
generaliserande. Den grundas på intervjuer av tio rektorer för skolan. Det kan här vara av 
intresse att jämföra resultatet därifrån med denna studies resultat eftersom de båda rör 
samma ämne. Fagerströms (2004) undersökning visar att hälften av de intervjuade 
rektorerna anser att kvalitetsredovisningen har del i skolans förbättringsarbete, bland 
annat genom att den möjliggör insyn i skolans utvecklingsarbete och måluppfyllelse samt 
visar förbättringsområden. Den andra hälften av de intervjuade rektorerna anser tvärtom 
att kvalitetsredovisningen inte fyller någon funktion när det gäller skolans 
förbättringsarbete. De menar att den är en produkt som är gjord för extern kontroll av 
verksamheten. Nästan alla rektorer i Fagerströms undersökning ansåg att 
kvalitetsredovisningen kan förbättras, bland annat genom att göra den mer begriplig för 
läsaren, begränsa den för att få ett hanterbart material, arbeta med utvärdering löpande 
under hela året och genom att ha en likvärdig redovisning i hela kommunen. 

Forskning och utvärdering visar, enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009, s.25) 
att ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från barns lärande och utveckling, i relation 
till läroplansmålen och förskolans praktik, består av ett antal sammanhängande steg. Dessa 
följer på varandra och bildar en inbördes ordning. Varje steg är viktigt i kvalitetsarbetet och 
inget av dem kan uteslutas. Stegen i förskolans systematiska kvalitetsarbete är: Barns 
kunskap och lärande, Planering och genomförande, Dokumentation perspektiv och 
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definition, Utvärdering av förskolans kvalitet, Analys och tolkning, Måluppfyllelse, 
Kvalitetsredovisning och kvalitetsutveckling.  

Enligt Haug (2003, s.71) finns en praktiskt taget total avsaknad av arbeten som rymmer 
oberoende och kritiska synsätt både på den professionella verksamheten i förskolan och 
den politik som gäller för förskolan. Om detta är en generell tendens är kunskapen om 
svensk förskola tämligen ensidigt grundad på analyser och tolkningar av verksamheten 
utifrån pedagogers perspektiv. Detta kan ha samband med att de allra flesta som forskar på 
området tidigare varit yrkesutövare på just det fält som de studerar (s.71). 

4. Teoretisk referensram 

Eftersom studiens syfte är att ta reda på människors uppfattning eller erfarande av ett 
fenomen utgår den från en fenomenografisk forskningsansats, som här kommer att 
beskrivas ur teoretiskt perspektiv.  

4.1 Fenomenografi 

Kihlström (Dimenäs red. 2007, s. 157) menar att fenomenografi är en kvalitativ 
forskningsansats, där huvudsyftet är att få reda på hur människor uppfattar olika aspekter 
av sin omvärld. Det handlar om människors tankar om sin omvärld, om hur man erfar, 
upplever eller uppfattar den, alltså både vad man tänkt på och vad man varit med om. Att 
erfara någonting är enligt Marton och Booth (2000, s. 148) en intern relation mellan den 
som erfar och det som erfars. 

Syftet med fenomenografin är att finna variationen i och systematisera människors 
erfarenheter av olika fenomen, menar Kihlström (Dimenäs red. 2007, s.157). Ansatsens 
utgångspunkt är att de flesta företeelser har olika innebörd för olika människor, varför 
företeelserna framträder på olika sätt (s.158). Fenomenografin talar om kvalitativt skilda 
uppfattningar av samma objekt enligt Kroksmark (1987, s.234). 

Marton och Booth (2000, s.153) beskriver skillnaden mellan fenomenologi och 
fenomenografi, och menar att fenomenologi är en filosofisk inriktning som syftar till att 
utforska filosofens egen erfarenhet. Fenomenografer däremot har en empirisk inriktning, 
de studerar andras erfarenheter. Under varje stadium i det fenomenografiska 
forskningsprojektet måste forskaren medvetet ta ett steg tillbaka från sitt eget erfarande 
av fenomenet, och endast använda det för att belysa andras sätt att prata om det, hantera, 
erfara och förstå det (s.159).  

Fenomenografer söker det totala antalet sätt varpå människor erfar föremålet av 
intresse och tolkar det i termer av distinkt skilda kategorier som fångar variationens väsen, 
en uppsättning beskrivningskategorier utifrån ett andra ordningens perspektiv (Marton & 
Booth 2000, s.159). Första ordningens och andra ordningens perspektiv beskrivs av Marton 
och Booth (2000, ss.154-155) som att världen så som den erfars av människor, det vill säga 
sätten att erfara världen, fenomenen och situationerna är ett andra ordningens perspektiv, 
vilket också är fenomenografins perspektiv. Ett första ordningens perspektiv däremot är 
vanligt bland till exempel fysiker. De söker i allmänhet efter korrekta svar i bemärkelsen en 
given mängd, korrekta tal och enheter. Med ett första ordningens perspektiv görs 
påståenden om världen, om fenomen, om situationer, såväl i vetenskapen som i det 
dagliga livet. Dessa bedöms mot bakgrund av andra påstående och jämförs med etablerade 
kunskaper, de övervägs och konstateras vara sanna eller falska. Ett andra ordningens 
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perspektiv gör gällande att det finns kvalitativt olika sätt att se på världen, att erfara ett 
fenomen (Marton & Booth 2000, ss.154-155). 

Fenomenografin är en ansats som är väl lämpad för att beskriva och analysera 
människors tankar om olika fenomen i omvärlden, där uppmärksamheten riktas mot 
variationen mellan människors sätt att uppfatta omvärlden, snarare än likheterna enligt 
Dahlgren och Johansson (Fejes & Thornberg red. 2009, s.122). Man beskriver hur 
människor själva uppfattar fenomenet, utan att diskutera om det som ges uttryck för är 
sant eller falskt, menar Kihlström (Dimenäs red. 2007, s.158). 

5. Metod och Genomförande 

”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man ska skriva om och 
hur man ämnar behandla ämnet” (Ejvegård 2009, s.33). Studien har genomförts med hjälp 
av kvalitativ metod. Dess empiriska material har samlats in med hjälp av två olika tekniker, 
nämligen intervjuer och enkät, vilket innebär att forskaren har använt sig av triangulering 
(se stycke 5.1.3). Följande avsnitt presenterar studiens metodval och genomförande, samt 
ger en beskrivning av hur avgränsning och urval skett, vad studien hade för bortfall och hur 
hänsyn har tagits till individskyddskravet. Därtill resoneras kring tillförlitlighet, giltighet och 
forskarens förförståelse.  

Personbeskrivning av respondenterna såsom kön, ålder, utbildning o.s.v. har medvetet 
uteslutits ur undersökningen, eftersom detta inte ansågs vara relevant information för 
studiens syfte.  

5.1 En kvalitativ studie 

Valet av metod grundar sig i undersökningens syfte och frågeställningar, som var att ta 
reda på hur pedagoger och rektorer anser att kvalitetsredovisningen leder till högre kvalitet 
i förskolan.  

Den kvalitativa metoden går ut på att försöka förstå och analysera helheter. När en 
undersökning görs med en kvalitativ metod så är målsättning att finna olika mönster, 
teman och kategorier i materialet vilket ligger till grund för den skriftliga rapport där 
arbetet redovisas (Patel & Davidson 1994, ss. 99-101). 

När det gäller tillämpad samhällsforskning betraktar Jensen (1995, s.6) kvalitativ metod 
som en gemensam beteckning på sådana metoder som i första hand syftar till att beskriva 
ett fenomen och dess egenskaper så grundligt som möjligt, till skillnad från kvantitativa 
metoder som först och främst syftar till att beskriva fenomenets utbredning. 

Holme & Solvang (1997, s. 14) menar att kvalitativa metoder innebär en ringa grad av 
formalisering. Metoden har primärt ett förstående syfte, som inte är inriktat på att pröva 
om informationen har generell giltighet. Det centrala blir istället att på olika sätt samla 
information för att få djupare förståelse av det studerade problemet.  

Liksom i fenomenografin är det kvalitativa förhållningssättet induktivt, vilket Backman 
(2008, s.54) beskriver som att tyngdpunkten initialt inte ligger på begreppsplanet i form av 
teorier, frågeställningar eller hypoteser. Istället börjar man med empirin, att samla in data, 
för att därefter eller samtidigt formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier. 

I den kvalitativa strategin är människan, oftast i interaktion med andra människor, det 
huvudsakliga instrumentet menar Backman (2008, s.54). Forskningsprocessen innehåller 
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ett stort mått av flexibilitet och dynamik och ger således stort utrymme för variationer 
(s.56). 

Den kvalitativa analysmetoden är enligt Boolsen (2007, s.52) mycket omdiskuterad. Den 
kritiseras för att vara allför subjektiv, att urvalet av data sker godtyckligt, att den är svår att 
upprepa, de undersökta fallen är sällan representativa, det brister i transparens i 
analyserna och det är inte alltid lätt att förstå vad som undersökts. Boolsen menar att de 
val som görs och de beslut som fattas under forskningsprocessen kan vara fackmässigt och 
objektivt motiverade, men att de kan vila på ett subjektivt och etiskt - moraliskt underlag. 
Detta kan tolkas som godtycklighet och kan ge upphov till diskussion om studiens giltighet 
eller vetenskaplighet. För att möta dessa diskussioner behöver transparensen i 
dokumentationen bli tydlig, och därmed även systematiken eftersom det är systematiken 
som ger överskådlighet och transparens (Boolsen 2007, s.52). 

5.1.1 Triangulering 

Det finns möjlighet att kombinera olika redskap i en studie genom att använda både enkät, 
intervju och/eller observation etc. Dock brukar den tid som avsatts för undersökningen 
begränsa den möjligheten, enligt Björkdahl Ordell (Dimenäs red. 2007, s.85). 

För att genomföra denna studie ansågs kvalitativ metod lämplig, med intervju och 
enkätundersökning som tekniker för att samla in empiriskt material. Enligt Bryman (2008, 
s.344) är det vanligt att kvalitativa forskare använder sig av flera olika metoder för 
datainsamling till sin undersökning. 

Triangulering innebär att forskaren betraktar ett fenomen ur mer än ett perspektiv, för 
att kunna få bättre förståelse för det som undersökts genom att använda olika metoder i 
sin undersökning (Denscombe 2009, s.184). Det finns olika former av triangulering, men 
den vanligaste bland samhällsforskare är metodologisk triangulering enligt Denscombe 
(2009, s.185). Han menar att fördelarna med denna form är att resultat kan bekräftas eller 
ifrågasättas , det vill säga att öka träffsäkerheten, genom att jämföra de data som har 
producerats med olika metoder. Därtill kan resultat från en metod kompletteras genom att 
tillföra något nytt eller annorlunda från en annan metods resultat, vilket kan ge 
undersökningen en fullständigare bild (ss.186-189).  

Denscombe (2009, s. 189) betonar dock att triangulering inte kan bevisa att forskaren 
har ”rätt”. Med tanke på den sociala verklighetens natur och de samhällsvetenskapliga 
mätanordningarnas beskaffenhet måste trianguleringens möjligheter betraktas mer 
försiktigt som att ”tillhandahålla mer stöd”, ”öka tilliten” och ”reducera risken för fel”. 

Datainsamling har i denna undersökning skett med hjälp av två tekniker, intervjuer och 
enkät, för att få bättre förståelse kring andra människors upplevelser av fenomenet 
kvalitetsredovisning. Genom att intervjua ett mindre antal rektorer fanns förutsättningar 
för att få en djup förståelse, genom att söka innehållsrika svar utifrån respondenternas 
egen definition och egna ord. Intervjuerna var halvstrukturerade med ett fåtal stödfrågor. 
För att öka träffsäkerheten användes också enkätundersökning som redskap. Genom 
enkäten kunde studien vidgas i omfattning och det fanns möjlighet att nå många personer 
på kort tid, för att även få en bredare uppfattning om vilka attityder som finns i frågan. 
Enkätundersökningen innehöll sexton påståenden med både graderade svarsalternativ att 
kryssa i, och utrymme för egna kommentarer till varje påstående. Därmed avser studien i 
första hand att söka efter kvalitativ data som syftar till att beskriva människors erfaranden 
av ett fenomen så grundligt som möjligt, och samtidigt söka efter kvalitativt skilda 
uppfattningar av samma objekt (Kroksmark 1987, s.234). 
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5.2 Intervjuer 

Intervjuer är sannolikt den mest använda metoden inom kvalitativ forskning, enligt 
Bryman (2008, s. 412). När det gäller kvalitativa intervjuer är det mesta av intresset riktat 
mot vad respondenten har för ståndpunkt. Den kvalitativa intervjun är bra när man vill ha 
en djup förståelse eftersom denna form av intervju är flexibel och intervjuaren kan avvika 
från frågorna samt ställa följdfrågor. 

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och 
på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar menar Trost (2005, s.7). 
Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 
erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut (s.23). 

Även inom den fenomenografiska ansatsen är den vanligaste metoden för 
datainsamling intervjuer, menar Kihlström (Dimenäs red. 2007, s. 160). Fenomenografiska 
intervjuer är ofta halvstrukturerade och  tematiska, vilket innebär att forskaren endast har 
ett mindre antal frågor som kan ordnas tematiskt i en intervjuguide, menar Dahlgren och 
Johansson (Fejes & Thornberg red. 2009, s.126). Denna är forskarens hjälpreda i 
intervjusituationen, och ska i konkret form vara det översatta uttrycket för det man vill 
analysera, enligt Widerberg (2002, s.68). 

Kroksmark (1987, s.232) menar att fenomenografiska intervjuer bör vara öppna och 
minimalt strukturerade i sin karaktär, vilket i princip innebär att den intervjuade själv 
definierar innehållet, det vill säga avgränsar och behandlar innehållet med utgångspunkt i 
sin egen direkta förståelse av samma innehåll. Även Alexandersson (1994, s.79) menar att 
fenomenografiska intervjuer bör ge stort svarsutrymme. Frågorna ska inte ge svar på om 
något är rätt eller fel utan det centrala är respondentens tolkning av fenomenet. Enligt 
Alexandersson (1994, s.77) ska intervjuerna fortgå ända tills inga nya uppfattningar hos 
intervjupersonerna erhålls.  

Att ställa riktigt öppna frågor innebär enligt Jensen (1995, s. 71) att intervjupersonen 
får möjlighet att svara med sina egna ord och utifrån sina egna förutsättningar. Han menar 
att vid kvalitativa undersökningar ska frågorna vara så öppna att de kan ge 
intervjupersonen möjlighet att tala om det nya som forskaren inte känner till. Emellertid 
innebär inte öppenheten att frågorna inte har någon riktning, enligt Starrin och Renck 
(Svensson & Starrin red. 1996, s.63). Samtidigt som frågorna ska vara öppna ska 
intervjuaren inte glömma att fokusera på dem. 

I denna studie kontaktades alla kommunens sex rektorer för att få information om min 
utbildning och den undersökning som därigenom ska genomföras. De informerades om 
syftet med studien, intervjuns innehåll samt om deras frivilliga möjlighet att delta. Alla sex 
rektorer valde att medverka i studien, och tre av dem ville ha intervjufrågorna (Bilaga 3) via 
mail innan intervjutillfället vilket de också fick.  

Fyra av intervjuerna genomfördes i avskild miljö på respektive respondents kontor, 
medan två intervjuer genomfördes i lugna och avskilda personalrum på respektive 
förskola/skola. Det fanns ingen mer än respondenten och intervjuaren i rummet vid något 
av tillfällena, telefoner var avstängda och dörrar var stängda. Detta gjorde att intervjuerna 
kunde genomföras ostört. Trost (2005, s.44) beskriver hur platsen för intervjun bör se ut. 
Han menar att miljön ska vara så ostörd som möjligt, några åhörare ska inte finnas och den 
som blir intervjuad ska kunna känna sig trygg i miljön. 
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Varje intervju tog mellan 20 - 35 minuter, och genomfördes som ett öppet samtal med 
utgångspunkt från de frågor och följdfrågor som fanns som stöd. Intervjun bestod av fyra 
stödfrågor, med vardera två följdfrågor (bilaga 3). 

En kvalitativ intervju liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig från det 
vardagliga samtalet genom att den har ett bestämt fokus, menar Kihlström (Dimenäs red. 
2007, s.48). Det är intervjuaren som bestämmer riktningen på samtalet och ser till att man 
håller sig till ämnet.  

Fem intervjuer spelades in med hjälp av en Mp3-spelare, som sedan kan kopplas till 
datorn för att överföra ljudfilerna, medan den sjätte intervjun istället antecknades på 
respondentens begäran. Thomsson (2002, s.90) menar att den som ska intervjuas kan 
känna olust inför att bli inspelad på band, vilket man ska ta på allvar. Som forskare är det 
bra att informera dessa respondenter om syftet med, och värdet av, att spela in intervjun. 
Man kan också komma överens om att börja intervjun utan att spela in, för att senare ta 
upp frågan igen. Eller börja med inspelning och sedan låta respondenten avbryta den om 
det känns alltför olustigt. Om det ändå är så att respondenten inte vill använda inspelning 
är det bara för forskaren att acceptera detta utan vidare diskussion och istället föra 
anteckningar för hand (Thomsson 2002, s.91).  

5.3 Enkätundersökning 

Att använda enkät som insamlingsteknik innebär att man sätter siffror på och använder 
en räkneoperation på det kvalitativa fenomenet, att man byter språk från det verbala till 
det numeriska (Dimenäs 2007, s. 84). 

Björkdahl Ordell (Dimenäs red. 2007, s.85) menar att enkät är ett lämpligt redskap när 
man är intresserad av hur vanligt förekommande ett fenomen är, eller när man vill 
undersöka folks attityder till olika företeelser. Hon menar  att enkätens styrka ligger i att 
man kan nå många personer på relativt kort tid.  

Enkäter har stora likheter med personliga intervjuer, men den principiella skillnaden är 
att det karaktäristiska med enkäter är att den som svarar på frågorna själv noterar sina svar 
på ett eller annat sätt, någon intervjuare finns inte med i bilden (Trost 2007, s.9). 

Enkäter förknippas ofta med formulär som skickas med post, men det finns också till 
exempel ”enkät under ledning” där man tar med sig formuläret och besöker den person 
som ska besvara den så att man kan hjälpa till och eventuellt förtydliga i vissa avseenden 
(Patel & Davidson 1994, s.60). För övrigt finns det bara en möjlighet att motivera 
individerna och det är genom det missivbrev som medföljer enkäten. Det måste innehålla 
all information som vi kan ge, till exempel om undersökningens syfte, konfidentialitet och 
att deltagandet är frivilligt menar Patel och Davidson (1994, s.64). 

Ejvegård (2009, s.58) menar att vid sidan av de bundna svaren bör man alltid lämna 
öppet för dem som besvarar enkäten att kommentera frågorna. Detta ger respondenten 
möjlighet att lämna information om till exempel bristfällig frågeteknik, oklara 
svarsalternativ eller helt missade frågeställningar. Dessutom kan de öppna svaren ge 
forskaren möjlighet att citera något svar, vilket kan ge liv åt framställningen. 

Sedan urvalet gjorts för denna studie kontaktades alla aktuella förskolor. Det var fyra 
förskolor som tillfrågades och alla ställde sig positiva till deltagande i undersökningen. 

Missivbrev (Bilaga 2) och enkätfrågor (Bilaga 4) häftades ihop för att varje respondent 
skulle kunna gå tillbaka till informationen i missivbrevet om de så önskade. Enkäten bestod 
av 16 påståenden, med 5 graderade fasta svarsalternativ samt alternativet ”vet inte”. 
Därtill fanns utrymme och möjlighet att lämna öppna kommentarer till varje påstående.  
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Enkätundersökningen har inspirerats av den så kallade Likert-skalan, som består av ett 
antal påståenden som respondenten ska instämma i eller ta avstånd ifrån på en femgradig 
skala (Patel & Davidson 1994, s.71). Dock är denna undersökning i sammanhanget 
småskalig, då Patel och Davidson menar att man bör konstruera 40- 50 påståenden för att 
konstruera en Likert-skala.  

Innan enkäten lämnades ut till förskolorna testades den på ett fåtal pedagoger som inte 
skulle medverka i undersökningen. Deras synpunkter mottogs och ett par mindre 
justeringar gjordes i formuläret. Samtidigt kunde förväntad tid för att fylla i enkäten 
noteras. 

Enkäthäftena räknades och fördelades i mappar, varefter varje förskola besöktes 
personligen för att överlämna mappen och informera ytterligare om undersökningen, samt 
svara på eventuella frågor. Den tid respondenterna hade på sig att fylla i enkäten var från 
början ställd till två veckor. Alla var dock inte klara efter två veckor så de fick ytterligare 
någon vecka på sig. Efter ett rimligt antal påminnelser beräknades enkätundersökningen 
vara avslutad. Då inhämtades de sista enkäterna. Trost (2007, s.109) betonar att 
påminnelser ska vara just påminnelser, och ska inte på något sätt kunna uppfattas som 
påtryckningar. 

5.4 Avgränsning 

I enkätundersökningen avgränsar sig studien till en central del av den utvalda 
kommunen. Detta för att antalet respondenter där beräknades vara av rimligt antal för 
undersökningens storlek. 

Gällande intervjuerna fick avgränsningen vidgas till att omfatta hela kommunen, då 
antalet respondenter inte var tillräckligt enbart i centralorten. Det viktiga här ansågs vara 
att studien kunde hållas inom en bestämd kommun, eftersom resultatet kunde bli 
annorlunda om även andra kommuner hade blandats in.  

Avgränsningen gäller också studiens kärna, nämligen kvalitetsredovisning. Fokus ligger 
på själva dokumentet, men naturligtvis berörs även det tillhörande kvalitetsarbetet med till 
exempel utvärdering av verksamheten. Undersökningen har först och främst haft intresse 
av förskolan, men även delar av skolans verksamhet har kommit in på olika sätt. Detta 
bland annat för att några av de intervjuade respondenterna har ansvar för både förskola, 
skola och fritids, och för att en stor del av litteraturen berör alla verksamheter. 

5.5 Urval 

Urvalet för intervjuerna var att alla kommunens sex rektorer tillfrågades om att delta i 
studien. Detta innebär att de inte enbart koncentrerades till centralorten såsom i 
enkätundersökningen. 

Två av rektorerna är förskolerektorer,  
tre av rektorerna har ansvar för både förskola, skola årskurs F-6 och fritids,  
en av rektorerna har ansvar för skola årskurs F-9 och fritids. 
Urvalet till enkätundersökningen har gjorts genom att tillfråga rektorer i området om 

hur många anställda pedagoger som finns inom respektive rektorsområde. Detta för att få 
en överblick över hur undersökningen skulle kunna genomföras på smidigaste sätt. 

Den utvalda kommunen är belägen på landsbygden, och genom sitt vida geografiska 
läge är det relativt långa avstånd mellan olika skolor och förskolor. Därför valdes den 
centrala orten som område för enkätundersökningen, då de också var den grupp som bäst 
passade för det förväntade antalet deltagare.  
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I studien deltog fyra förskolor, vilket gav ett underlag för enkätundersökningen på ca: 
48 pedagoger. 

Utifrån detta begränsade urval kan resultaten inte generaliseras, men det var inte 
heller syftet med undersökningen. Liksom Jensen (1995, s. 61) beskriver var studien mer 
intresserad av att få en översikt över vissa mer markanta synpunkter och en del tänkbara 
attityder, och för detta anses studiens urval lämpligt.  

Björkdahl Ordell (Dimenäs red. 2007, s.86) menar att de flesta undersökningar som görs 
med enkät som redskap kan i princip bara spegla den grupp man undersökt. Men att man 
inte kan generalisera ett resultat betyder inte att undersökningen skulle vara ointressant 
för andra än för den som har genomfört undersökningen. De kunskaper som framkommer 
kan vara intressanta som exempel i relation till annan forskning och erfarenheter, enligt 
Björkdahl Ordell (Dimenäs red. 2007, s.86). 

5.6 Bortfall  

Det beräknade antalet respondenter för enkäten var cirka 48 personer. 
Antalet ifyllda enkäter kunde vid återhämtningen av dem räknas till 33. Det blir alltså 

ett bortfall på 15 enkäter, vilket motsvarar ett procentuellt bortfall på cirka 31 procent. 
Det innebär att cirka 69 procent av det förväntade antalet deltagande respondenter 

deltog i enkätundersökningen, vilket ger signaler om ett relativt stort intresse för 
problemställningen. 

Ett stort bortfall kan vid enkätundersökningen ge skeva resultat, menar Bell (2006, 
s.152). Därför bör man alltid anstränga sig för att göra bortfallet så litet som möjligt, det vill 
säga att i så stor utsträckning som möjligt motivera personerna att besvara och skicka 
tillbaka enkäterna. Vid ett tillfälle besöktes de förskolor som dröjt med sina svar, för att ge 
möjlighet att ställa frågor och för att ytterligare påminna om att fylla i enkäten. En vädjan 
om deltagande skrevs också på personalens anteckningstavla utanför personalrummet. 

När det gäller intervjuerna fanns inget direkt bortfall då alla tillfrågade, det vill säga 6 
personer, deltog i studien. Vid en av intervjuerna valde dock respondenten att inte 
acceptera inspelning via mp3-spelare, så den intervjun blev olik de andra eftersom 
anteckningar då fick göras under hela undersökningstillfället. 

5.7 Etik 

Den statliga instansen Vetenskapsrådet har upprättat ett individskyddskrav inom 
ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskapliga forskningsprojekt. 

Individskyddskravet delas upp i de fyra huvudkraven: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav är till för att 
skydda individen och varje forskningsprojekt måste ta hänsyn till dem för att kunna 
genomföra sin studie. Det gäller även för studier gjorda inom utbildningar på universitet 
och högskolor, enligt Björkdahl Ordell (Dimenäs red. 2007, s. 26). 

Informationskravet: Forskaren skall informera projektets/undersökningens deltagare 
om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan, och kan när som helst avbryta den. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning medverkande personer 
behandlas konfidentiellt och personuppgifter ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. 
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Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.  

I denna studie har hänsyn tagits till individskyddskravet genom att informera 
deltagarna om undersökningens syfte och innehåll och genom att informera om att 
deltagandet är frivilligt. Genom missivbrevet (bilaga 2) fanns också information om att all 
insamlad data behandlas konfidentiellt och används endast i forskningssyfte.  

Enligt Widerberg (2002, s.189) är det etiska ansvaret i allmänhet både större och mer 
genomgripande vid kvalitativ än vid kvantitativ forskning. Det omfattar alla led i 
forskningsprocessen såsom val av tema, situation, urval, metod, genomförande, analys och 
resultat. Den etisk hänsynen är och bör vara avgörande för forskningens utformning, 
menar hon. 

5.8 Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter, 
menar Bell (2006, s.117). Enligt Trost (2005, s.111) är problemet med detta att det 
förutsätter ett statiskt förhållande, men vid kvalitativa studier är förändringar just vad man 
är intresserad av. Genom att vi människor inte är eller har, utan vi gör eller handlar, vi är 
aktiva, så sker automatiskt förändringar. Idén med reliabilitet, menar Trost (2005, s.112), 
bygger på att man gör kvantitativa studier, att man mäter och anger värden på variabler för 
varje enhet. I kvalitativ forskning ska man istället sträva efter att förstå hur den intervjuade 
tänker, känner eller beter sig. Ska man kunna tala om hög reliabilitet ska situationen vara 
standardiserad, vilket man inte kan säga om den kvalitativa studien. Den förutsätter istället 
låg grad av standardisering, där slumpinflytelser är en del av den information som 
forskaren kan använda vid sin analys av studien (Trost 2005, s. 112). 

Holme & Solvang (1997, s.94) menar att det är praktiskt omöjligt att förena statisk 
representativitet med att djupgående studera personers upplevelser och medvetenhet av 
sig själv. Vad man vill är att hitta nyanser av den företeelse man studerar.  

När man använder öppna intervjuer finns i viss mening ingen möjlighet att bedöma den 
totala intervjumängdens tillförlitlighet i och med att intervjuerna just är genomförda på 
olika sätt, enligt Jensen (1995, s. 64). Stúkat (2005 s.32) menar också att reliabiliteten ofta 
är osäker och att det är omöjligt att generalisera, framför allt på grund av det låga antalet 
deltagande respondenter som det ofta är i kvalitativa studier. 

Validitet, eller giltighet, handlar om huruvida frågan eller instrumentet mäter det den 
är avsedd att mäta (Trost 2007, s.65). Det handlar alltså om hur frågor ställs och 
formuleras, hur instrument används. Vid kvalitativa metoder kan man genom att ställa flera 
olika frågor om samma ämne göra fördjupningar som kan ge svar på just det man frågar 
om. Detta innebär att validiteten inte är ett lika stort bekymmer inom kvalitativ forskning 
som tillförlitligheten är (Jensen 1995, s.64). Om kunskap är valid är den giltig, hållbar och 
välgrundad menar Thomsson (2002, s.31). 

Trost (2007, s.65) menar att begreppen validitet och reliabilitet hör hemma i 
kvantitativa studier, och att det vid kvalitativa studier är lämpligare att tala om 
trovärdighet. Detta handlar om att kunna visa i forskningsresultatet att data och analyser 
är trovärdiga. Det innebär att kunna visa att data är insamlade på sådant sätt att de är 
seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen (Trost 2005, s.113). 
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5.9 Förförståelse  

När en undersökning ska göras är det vanligt att forskarens förförståelse påverkar 
slutsatsen. Patel & Davidson (1994, s.26) menar dock att förförståelsen, de tankar, intryck 
och känslor och den kunskap som forskaren har, är en tillgång inte ett hinder för att tolka 
och förstå forskningsobjektet. Enligt Stukát (2005, s.32) är huvuduppgiften för det 
kvalitativa synsättet att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera 
eller förutsäga. Där spelar forskarens förförståelse, det vill säga forskarens egna tankar, 
känslor och erfarenheter, en stor roll. Inom samhällsforskningen är objektivitet en 
kärnpunkt i vad som avses med forskning, och det är ett avgörande kriterium för att kunna 
bedöma forskningsfyndens trovärdighet menar Denscombe (2004, s.191), men numera är 
det emellertid ett allmänt accepterat faktum att samhällsforskare aldrig kan vara helt 
objektiva. 

Min förförståelse bestod av erfarandet att väldigt många pedagoger tycks ha en väldigt 
negativ inställning till dokumentet kvalitetsredovisning för förskolan. Många ser den som 
ett helt meningslöst dokument som vi pedagoger motvilligt skriver varje år bara för att 
någon har sagt att vi måste göra det. Det tar en massa tid, ingen vet egentligen vad det är 
vi ska skriva/eller varför vi ska skriva, och i stort sett ingen ser något värde för 
verksamheten eller för pedagogerna med att skriva en kvalitetsredovisning. Därtill tycks 
det finnas en utbredd upplevelse av att det ändå inte är någon som läser den. 

Enligt Thomsson (2002, s.52) samspelar den förförståelse vi har med oss med allt annat 
i en ständigt pågående process. Förförståelsen är aldrig något stabilt eller självklart, menar 
hon, och det vi kan göra för att få ökad självinsikt är att ständigt iaktta oss själva och det vi 
tror oss veta om oss själva och använda förförståelsens föränderlighet som underlag för 
reflektion. 

När man ska genomföra en intervju är det viktigt att tänka på att inte styra intervjun 
eller ställa ledande frågor. För att undvika detta kan man enligt Kihlström (Dimenäs red. 
2007, s.48) fundera över och belysa sin egen förförståelse. Det är respondentens 
uppfattningar och föreställningar som är av intresse och därför måste forskaren försöka 
bortse från sin egen förförståelse så långt som möjligt. 

5.10 Genomförande av analys 

Utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data, enligt 
Fejes och Thornberg (2009, s.32). De menar att eftersom varje kvalitativ studie är unik så 
kommer även det analytiska arbetssättet att vara unikt. De mänskliga elementen i kvalitativ 
forskning utgör både en styrka och en svaghet, där styrkan ligger i att mänskliga insikter 
och erfarenheter genererar ny förståelse och nya sätt att se på världen. Svagheten är att 
forskningen är starkt beroende av forskarens färdigheter, utbildning, intellekt, självdisciplin 
och kreativitet. 

5.10.1 Intervjuer 

Metoden som används vid bearbetning av fenomenografiska intervjuer är enligt 
Kihlström (Dimenäs red. 2007, s.162) kvalitativ analys. Denna handlar om hur man ska 
karaktärisera något, hur man ska gestalta det. Analysen av intervjuer består i att urskilja 
människors kvalitativt olika sätt att tänka, beskriva och uppfatta olika fenomen och 
företeelser i sin vardag (s.162). 
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Allt eftersom intervjuerna i denna studie var gjorda överfördes de till datorn i ljudfiler, 
och döptes till intervju A, B, C, D, E. Detta för att hålla isär informationen i dem, då det 
skulle kunna finnas skillnader i och med att en del rektorer även har skolans perspektiv (se 
stycke 6.2: Urval).  

Allt eftersom intervjuerna var genomförda pågick analysarbetet genom att varje 
intervju lyssnades igenom. Det var nödvändigt att flera gånger gå tillbaka i materialet och 
lyssna om igen för att bli säker på vad som egentligen sagts. Syftet med detta var att 
försöka skapa en bild av helheten av innehållet och att bekanta sig med det. Samtidigt som 
varje intervju noggrant lyssnades igenom i sin helhet antecknades de delar av innehållet 
som ansågs ha relevant information för studien. Enligt Stúkat (2005, s.40) är detta ett 
fungerande alternativ som sparar både mycket tid och omfattande arbete. Det gäller dock 
att forskaren är uppmärksam på vilken information i intervjuerna som är betydelsefull för 
studien, så att risken att förlora betydelsefull information minimeras (s.40). 

Genom att strukturera svaren från varje intervju i två innehållsmässigt skilda grupper 
söktes sedan delar ut ur helheten för att finna det innehåll som relaterade till respektive 
gruppering. All information som ansågs svara på undersökningens syfte och 
frågeställningar skrevs ner, medan det material som ansågs irrelevant för studiens syfte 
och frågeställningar sorterades bort.  

De två grupperingar som framkom ur intervjusvaren kan ses som sammanslagningar av 
undersökningens intervjufrågor (bilaga 3). De utgick från begreppen Kvalitet (intervjufråga 
1 och 3) och Kvalitetsredovisningen som redskap (intervjufråga 2 och 4). 

Det praktiska analysarbetet börjar vanligtvis, enligt Kihlström (Dimenäs red.2007, 
s.162), med att alla intervjuer skrivs ut ord för ord, det vill säga att de transkriberas, men 
enligt Bell (2006, s. 166) är detta ett mödosamt och tidskrävande arbete. Hon menar att 
under ett kortare projekt är det tveksamt om man verkligen har tid att transkribera 
intervjuerna, med hjälp av ett vanligt ordbehandlingsprogram i datorn. Om någon vill 
kontrollera något som man påstår att en respondent sagt så rekommenderar hon att man 
behåller inspelningen tills redovisningen av projektet är klar.  

Enligt Trost (2005, s.127) kan man lyssna på inspelningen och skriva ner vissa 
minnesanteckningar, och sedan en sammanfattning av intervjun där man omstrukturerar 
den så att strukturen passar den man har i intervjuguiden. Detta gör att all intervjudata får 
samma struktur och blir lättare att analysera. Fördelen med denna metod är att allt 
ointressant material, som inte har med studien att göra, tas bort. Nackdelen är att det finns 
risk att man går miste om en del av sitt material, men å andra sidan sparas inspelningarna 
så att man kan gå tillbaka och söka efter mer information om så skulle behövas (Trost, 2005 
s.128). Det ger nästan alltid en annan upplevelse att lyssna på inspelat intervjumaterial än 
den upplevelse man får under själva intervjun, enligt Thomsson (2002, s.148). Hon menar 
att saker som man inte tyckt sig höra när man genomförde intervjun dyker upp. Man hör 
samtalet mer som en helhet och kan distansera sig från det som sägs och göra reflektioner 
som var omöjliga att göra under det aktiva lyssnandet som krävdes under intervjun. 
Samtidigt som man lyssnar är det bra att föra anteckningar om innehållet, till exempel om 
uttalanden eller motsägelsefullheter som man inte noterat tidigare (Thomsson 2002, 
s.148). 

Trost (2005, s.127) menar att det inte finns några bestämda spelregler för att bearbeta, 
analysera och tolka en kvalitativ intervju. Det är istället den enskildes kreativitet och 
personliga tycke och smak som får styra hur de hjälpmedel som finns kan användas. 



 

20 

5.10.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningens analys genomfördes genom att först sammanställa svaren i ett 
samlat dokument, genom att manuellt räkna och med hjälp av streck markera svaren för 
varje påstående i ett rutschema. Detta gjordes noggrant med var och ett av 
enkätformulären. Enligt Björkdahl Ordell (Dimenäs red. 2007, s.92) är det oftast lättare och 
snabbare att sammanställa resultatet från enkäterna för hand, genom att göra upp ett 
rutsystem och markera svaren från de enkäter man fått in. Detta gäller i första hand för ett 
mindre antal enkäter. När alla formulär bearbetats räknades antalet totala svar till varje 
påstående, för att kontrollera att inga svar missats vid sammanställningen. Alla påståenden 
utom en hade 33 antal svar, som också var summan inlämnade enkäter, men påstående nr. 
6 hade 32 svar. Dessa överfördes sedan i sifferform till ett rutdiagram i datorns 
Excelprogram för att få en överskådlig blick av svaren, och för att även datorn skulle kunna 
kontrollräkna antalet svar per påstående. Genom att därefter kategorisera enkätens 
påståenden utifrån undersökningens syfte och frågeställning kunde svaren ”samlas ihop” i 
olika grupper för att jämföras. Bell (2006, s.215) menar att genom kodning, kategorisering, 
kan frågor eller påståenden sammanföras. De data som samlats in har egentligen ingen 
mening innan olika kluster identifierats och forskaren närmar sig en förståelse av dem 
(s.215). 

Grupperingen av svaren gick till så att ett exemplar av enkätundersökningen skrevs ut 
som oanvänt formulär med tomma rutor. Utifrån rutdiagrammet i Excel överfördes 
manuellt alla siffror från de sammanställda svaren till respektive rutor i det tomma 
enkätformuläret. Varje påstående klipptes sedan ut ur formuläret, så att det blev 16 
remsor med en fråga och dess sammanställda svar på varje remsa. 

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar formulerades fyra relevanta 
kategorier som varje påstående sorterades in under. Kategorierna är: Högre kvalitet, 
Planering och Utvärdering, Arbetsredskap och Delaktighet. De 16 remsorna tejpades fast 
under sin kategori, och svaren jämfördes, räknades och sammanställdes.  

Alla svar från enkätens alla påståenden redovisas i tabellform i resultatdelens 
respektive kategori. Tabellerna visar det antal respondenter som svarat på respektive 
svarsalternativ, och har överförts till datorn från de 16 remsor som ovan nämndes. Därtill 
visas cirkeldiagram med den procentuella fördelningen av alla svar i varje kategori, där alla 
svar i respektive kategori räknats samman och omvandlats till procenttal.  

Det finns två påståenden, nr.4 och nr.10, som inte medräknats i procentomvandlingen, 
eftersom de är formulerade i ”inte”- form. Detta framgår i resultatet. 
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7. Resultat 

Undersökningens resultat redovisas här först genom att visa vad respektive studie gav 
för information och sedan genom att jämföra dem, för att därigenom kunna visa likheter 
och skillnader dem emellan. Med ”respektive studie” menas: intervjustudien respektive 
enkätundersökningen. Slutligen sammanfattas resultatet.  

I redovisningen av studiens resultat har insamlat material kategoriserats utifrån dess 
innehåll, samtidigt som undersökningens syfte och frågeställningar varit centrala. Enligt 
Kihlström (Dimenäs red. 2007, s.159) utgörs resultatet av en fenomenografisk 
undersökning av att beskriva uppfattningar i form av kategorier.  

7.1 Resultat av Intervjuundersökning 

Resultat från undersökningens intervjuer presenteras i löpande text. Detta är enligt 
Backman (2008, s.63) den vanligaste formen för kvalitativ rapportering. Därtill kommer ett 
antal citat att redovisas, vilket enligt Holme och Solvang (1997, s.144) är ett bra sätt att visa 
de uppfattningar som resultatet ger uttryck för. 

Intervjuernas innehåll har kategoriserats utifrån centrala begrepp som framkommit i 
undersökningen. Dessa anses också relevanta för studiens syfte och frågeställningar. De två 
kategorierna är: Kvalitet och Kvalitetsredovisningen som redskap. 

7.1.1 Kvalitet 

Intervjustudien visar att kvalitetsredovisningen indirekt leder till högre kvalitet i 
förskolan och skolan. Men det är inte dokumentet i sig som är kvalitetshöjande, utan det 
föreliggande utvärderingsarbetet som genomförs i samband med upprättandet av 
kvalitetsredovisningen varje vår på förskolorna. Till hjälp för utvärdering av förskolan har 
den studerade kommunen i år använt BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet) 
som verktyg. 

Däremot används inte BRUK för att utvärdera förskoleklass och fritidsverksamhet. Där 
är istället förra årets kvalitetsredovisning mall för årets utvärdering, då man tittar på 
måluppfyllelse i förhållande till nämndens mål för att hitta utvecklingsområden och vidta 
förbättringsåtgärder. 

Respondenterna menar att det är processen som sker genom diskussion i arbetslagen 
och reflektion kring verksamheten som leder till högre kvalitet. Det är alltså inte själva 
dokumentet kvalitetsredovisning som leder till att kvaliteten höjs. Den kan dock påverka 
pedagogerna i den meningen att det finns ett krav på att sammanställa kvaliteten på det 
pedagogiska arbetet, så att de är tvungna att utvärdera och diskutera sin måluppfyllelse. 
Detta leder i sin tur till att det skapas en medvetenhet både kring uppställda mål, 
måluppfyllelse och den egna verksamhetens arbetssätt. Diskussion och reflektion är 
grunden för att kunna se framåt i arbetet, för att kunna se utvecklingsområden och skapa 
nya åtgärdsplaner. Och medvetenhet är nödvändigt för att kunna delta i det arbetet. 

Dock menar flera av respondenterna att ett kontinuerligt och systematiskt system för 
kvalitetsarbetet skulle vara ännu mer effektivt för kvalitetssäkringen: 

” – Det finns tankar om en form av årshjul där man kan få in alla  
delar av verksamhetens utvärderingsområden fördelat på hela året. En-gång-om-året-utvärdering som 
kvalitetsredovisningen är blir bara en liten och begränsad kvalitetskontroll jämfört med ett 
kontinuerligt och systematiskt system.” 
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När det gäller kvalitetsredovisningens förmåga att redovisa kvaliteten menar 
respondenterna att den gör det endast i begränsad form. Det är klart att den visar 
kvaliteten inom kommunens prioriterade målområden, men för övrigt säger den inte så 
mycket om varje förskolas totala kvalitet. Dock har en av respondenterna uppfattningen : 

” – Tycker att man kan få in väldigt mycket i kvalitetsredovisningen…  
ser ju också fördelningen på pedagogernas utbildning, och resultat från föräldraenkäter. Men den är 
inte heltäckande full ut.” 

Samma respondent säger också att det är pedagogerna själva som skriver vad som 
behöver utvecklas, men att det ofta är samma text från år till år i kvalitetsredovisningen. 

” - Det är nämndens mål som utvärderas, men något nytt brukar var med.” 

Det finns, enligt flera respondenter, så mycket mer information om det pedagogiska 
arbetet och så många fler viktiga bitar i verksamheten som aldrig kommer fram i en 
kvalitetsredovisning. De menar att den inte ger en heltäckande bild av verksamheten vilket 
kan vara missvisande för externa intressenter såsom föräldrar, kollegor på andra förskolor 
samt politiker. Dessutom kan trovärdigheten i den ifrågasättas, eftersom det är 
pedagogerna själva som utvärderar sin egen verksamhet och formulerar måluppfyllelsen i 
sin egen kvalitetsredovisning. Förhoppningen är naturligtvis att de i det arbetet ska ha 
förmågan att se sin verksamhet med objektiv blick, men det finns en risk att så inte alltid 
sker. Det skulle kunna vara så att svaren i utvärderingen ibland blir lite bättre än vad 
verkligheten säger om verksamheten, för att undvika obehag när förskolans brister 
offentliggörs. Några respondenter är också kritiska till den sammanslagning som görs av 
flera olika kvalitetsredovisningar. Det innebär dels att alla redovisningar i samma 
rektorsområde, alternativt samhälle/by, slås samman till en som visar den gemensamma 
kvaliteten där, och dels att alla dessa slutligen slås samman till en övergripande redovisning 
som visar hela kommunens sammanställda kvalitet för alla förskolor och skolor. Risken med 
detta kan vara att en så omfattande text kan leda till att relativt få pedagoger i förskolan 
känner igen sin verksamhet, det blir ett diffust dokument som står långt från den egna 
verksamhetens utvärdering. Och då frågar sig en av respondenterna under  intervjun:  

”- Vad säger den redovisningen egentligen om den enskilda förskolans kvalitet? Det är den 
gemensamma som är den offentliga och som presenteras för politikerna. Frågan är ju vad det ger dem 
egentligen?” 

Det finns en skillnad i respondenternas syn på kvalitetsredovisningen för skolan 
gentemot förskolan. För skolan är det lättare att redovisa måluppfyllelse, till exempel i 
form av elevers resultat på de nationella proven. Det är ren statistik som lätt går att mäta 
och jämföra med andra skolors resultat, och utifrån statistiken går det sedan att bilda sig 
en uppfattning om kvaliteten på skolan.  

För förskolan är det svårare och mer diffust eftersom utvärderingen ofta handlar om 
pedagogers tolkning av sin egen verksamhet. Synen på den egna måluppfyllelsen kan skifta 
mycket mellan olika pedagoger, vilket kan ha till exempel med utbildningsnivå, 
yrkeserfarenhet eller personliga referensramar att göra. Förskolans måluppfyllelse är 
svårare, eller kanske omöjlig, att såväl mäta som redovisa med hjälp av statistik på samma 
sätt som i skolan. I och med detta menar respondenterna att för skolans del kan man i 
högre grad säga att kvalitetsredovisningen faktiskt redovisar kvaliteten, även om det är 
inom en begränsad mängd områden. Men för förskolans del är det mer tvivelaktigt vad 
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som går att utläsa om kvaliteten i dokumentet. Om den över huvudtaget säger något om 
kvaliteten så är det i ännu mindre omfattning än för skolans del. 

Ett annat perspektiv på kvaliteten i förskolan får man genom att erbjuda föräldrar att 
delta i regelbundna enkätundersökningar. Dessa genomförs en gång vartannat år och 
sammanställs på förvaltningen, genom att räkna samman svaren från varje rektorsområde 
och redovisa resultatet i siffror. Det är naturligtvis viktigt att beakta enkätundersökningens 
resultat och förhoppningsvis använda det som underlag vid pedagogiska diskussioner och 
vid utformandet av det kommande årets utvecklingsområden. 

I skolan genomförs också enkätundersökning för elever vartannat år, vilket innebär att 
de också erbjuds möjlighet att delta i kvalitetsarbetet.  

7.1.2  Kvalitetsredovisningen som redskap 

För att nå högre kvalitet och arbeta med utveckling av verksamheten menar några av 
respondenterna att pedagogiska diskussioner är ett bra verktyg. Dessa ska helst ske med 
hjälp av en samtalsledare som kan styra diskussionerna till att fokusera på specifikt utvalda 
frågor, till exempel de av  kommundelsnämnden utvalda prioriterade målen. För att ha 
något att fästa diskussionerna vid kan passande delar av BRUK användas.  

I stort sett är det så kommunen nu arbetar, eller har för avsikt att arbeta, inför 
författandet av kvalitetsredovisningen. Det innebär att den skriftliga kvalitetsredovisningen 
indirekt leder till utveckling av verksamheten och till högre kvalitet, eftersom den 
förutsätter diskussion, reflektion och utvärdering av uppsatta mål.  

Genom att kvalitetsredovisningens förarbete sätter igång diskussioner och reflektioner i 
arbetslagen menar respondenterna att den på något sätt är ett redskap som kan leda till 
högre kvalitet i förskolan. Den kan också vara ett redskap som ökar pedagogernas 
medvetenhet om förskolans styrdokument och krav på utvärdering. De tror att den i någon 
form kommer att finnas kvar, trots att det statliga kravet inte finns kvar, men samtliga 
intervjuer pekar på att det måste ske en förändring av Hur den ska skrivas och Vad som ska 
redovisas. En respondent menar också att det bör också diskuteras För vem den ska 
skrivas, och i förhållande till det anpassa språkbruk och mängden information så att den 
passar mottagaren. Samma respondent menar att det framkommit ur föräldraenkäter och 
vid samtal med föräldrar att de inte anser sig kunna förstå kvalitetsredovisningen  så som 
den framställs idag. De anser att den är skriven för yrkeskunniga och professionella inom 
skolan. Respondenten säger: 

” – Den är alldeles för omfattande – och alldeles för lång. Det är för mycket siffror och för 
mycket text. Den måste omarbetas! Dessutom tar den alldeles för lång tid att skriva. Den kan förenklas 
och bli mycket bättre!” 

Alla respondenter är överens om att någon form av dokumentation av verksamhetens 
arbete med mål, måluppfyllelse, utvärdering och utvecklingsområden måste finnas. 
Dokumentation är nödvändig för att kunna gå tillbaka och analysera till exempel: Varför 
blev det som det blev? Hur tänkte vi när vi började med projektet? Vad gjorde vi bra? Vad 
gjorde vi mindre bra? Har vi missat något? Kan vi göra på något annat sätt? 

Därtill måste vi ha någon dokumentation att visa våra politiker, säger en av 
respondenterna. 

” - De vill veta vad det har blivit för effekter av de resurser som satsats, och för att kunna ge 
dem det måste verksamheten utvärderas, analyseras och dokumenteras. På det viset är 
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kvalitetsredovisningen ett dokument som ger samlad information om hur vi arbetat med de av 
nämnden prioriterade målen samt om utvärdering av arbetet.” 

När det gäller hur kvalitetsredovisningen används i verksamheten menar 
respondenterna att den inte fungerar som ett aktivt arbetsredskap. Några av dem upplever 
att pedagoger i förskolan mer ser det som något påtvingat extra arbete än som något de 
själva kan ha nytta av i den pedagogiska verksamheten. Det är som om det är något man 
måste skriva för att kommunen och skolverket kräver det, inte för att få hjälp i sitt eget 
arbete. En av respondenterna formulerar det som att: 

” – många pedagoger ser inte kvalitetsredovisningen som något vi faktiskt kan ha nytta av i 
vårt arbete, som ett redskap för att arbeta med kvalitet. Många tycker därför att det är jättejobbigt 
när den ska skrivas en gång om året – och då gör de det bara för att vi i ledningen och politikerna ska 
bli nöjda!”  

 En annan respondent menar att vi behöver hitta enklare modeller för kvalitetsarbetet, 
vi ska inte krångla till det för oss: 

” - vi måste ”borra hål” i kvalitetsredovisningen och få ut den i verksamheten. Arbetet med 
den ska inte vara ett extra jobb utan en del av det dagliga pedagogiska arbetet.” 

Vid flera av intervjuerna framkom en önskan om, eller efterlysning av, någon annan 
form av redovisning av förskolans och skolans kvalitet. Flera respondenter menar att 
istället för att skriva en kvalitetsredovisning en gång per år borde vi ha ett verktyg, eller 
system, som syftar till att kortfattat och enkelt utvärdera och dokumentera kvalitetsarbetet 
kontinuerligt under hela året. Det skulle gynna kvalitetssäkringen och samtidigt underlätta 
det administrativa arbetet för både pedagoger och rektorer/förskolechefer.  

Flera av respondenterna tycker att det tar alldeles för mycket tid med det nuvarande 
systemet. Det beror också till viss del på att arbetet med utvärdering, analys och 
upprättande av kvalitetsredovisning är koncentrerat till en begränsad period på 
våren/försommaren. Då ska plötsligt alla delar i kvalitetsarbetet bearbetas och 
sammanställas. Om det istället fördelades på hela året och samtidigt förenklades och 
förkortades menar de att arbetsbördan skulle minska samtidigt som kvalitetsarbetet skulle 
höjas. 

7.1.3 Sammanfattning av intervjuernas resultat 

Respondenterna är i stort sett överens om att kvalitetsredovisningen fyller en indirekt 
kvalitetshöjande funktion, genom att dess upprättande kräver diskussion, reflektion och 
analys kring det pedagogiska arbetet. Detta leder till ökad medvetenhet, som i sin tur leder 
till högre kvalitet. Dock menar flertalet av respondenterna att dokumentation av förskolans 
och skolans kvalitet borde ske mer systematiskt under hela året istället för, som det nu är, 
koncentrerat till en begränsad period på våren/försommaren. En respondent menar: 

” – Det kunde vara så att det som pedagogerna skriver utifrån de fyra utvalda BRUK-
frågorna – det är det som skulle vara kvalitetsredovisningen.” 

Systematik skulle kunna uppnås genom till exempel en lättarbetad modell som stöd, 
såsom en ”årsklocka”, för att kontinuerligt under hela året ha ett smidigt verktyg för 
kvalitetsarbetet.  

Kvalitetsredovisningen som dokument, menar respondenterna, är endast en 
redovisning av utvalda delar av förskolans och skolans kvalitet. Flera av dem ställer sig 
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tveksamma till dess värde eftersom de upplever att den inte används som verktyg i det 
pedagogiska arbetet i någon större utsträckning. Tvärtom menar flera respondenter att de 
upplever ett motstånd till den hos många pedagoger i förskolan och skolan, att 
pedagogerna tycker det är jobbigt, tidskrävande och inget de själva har nytta av i sitt 
arbete – det är bara något som man måste göra!  

Gällande tidsaspekten är det flera respondenter som säger sig ha svårt att hinna med 
en så omfattande redovisning av kvaliteten, under en så begränsad period som det arbetet 
pågår. Därtill ställs frågan för Vem ska vi skriva den? Vem är intresserad av att läsa 
förskolans och skolans  sammanställning av kvaliteten? Som den är utformad idag tycks 
inte föräldrar, enligt skolans föräldraenkät, anse sig kunna läsa den på ett sätt som ger 
insyn i förskolans/skolans pedagogiska verksamhet och kvalitet. 

Trots att det framkommer kritiska röster kring kvalitetsredovisningen som dokument är 
det ett återkommande inslag i intervjuerna att det ändå bör finnas någon form av 
sammanfattande dokument för förskolans och skolans kvalitetsarbete. En av 
respondenterna säger: 

” – Vi måste kvalitetssäkra även om kravet på kvalitetsredovisning försvinner. Vi måste ha 
ett system för att redovisa måluppfyllelse och kvalitet.” 

Som avslutning citeras en respondent som i stort sett sammanfattar resultatet av 
denna undersökning kring hur rektorer anser att kvalitetsredovisningen leder till högre 
kvalitet i förskolan: 

” - Den måste omarbetas, förkortas, förenklas och bli mycket bättre!” 

7.2 Resultat av Enkätundersökning 

Enkätundersökningens resultat presenteras genom en uppdelning i fyra kategorier som 
formulerats utifrån enkätens påståenden, samt med hänsyn till studiens syfte och 
frågeställningar. Slutligen sammanfattas resultatet från alla kategorier. 

Resultatet redovisas med hjälp av löpande text, tabeller och diagram samt förklaringar 
till dessa. Det förekommer också citat i de fall respondenterna lämnat öppna kommentarer 
till påståenden.  

Studiens omfattning är begränsad, med 33 respondenter totalt, likväl gjordes en 
omräkning till procenttal i diagrammen. I de cirkeldiagram (till exempel Figur 7.1) som 
redovisas under varje kategori har antalet totala svar per svarsalternativ sammanställts i 
varje kategori. Detta har gjorts genom att varje kolumn i kategorins tabell (till exempel 
Tabell 7.1) räknats ihop i lodrät riktning, för att sedan omräknas till procenttal utifrån det 
antal svar i respektive kategori som motsvarar 100%.  

På grund av att enkätens påståenden, i analysen, kategoriserats utifrån ämnesinnehåll 
skiljer sig det totala antalet svar mellan de olika kategorierna. Detta beror på att i en 
kategori kan det finnas sammanställning av tre påståenden, medan det i en annan kategori 
kan finnas sammanställning av fem påståenden. Antalet totala svar, d.v.s. det antal svar per 
kategori som motsvarar 100 %, redovisas under respektive kategori. 

 
I framställningen i resultaten av de olika svarsalternativen används begreppen positiv 

(jakande) och negativ (nekande) riktning. Till positiv (jakande) riktning räknas 
svarsalternativen: instämmer, instämmer ibland och instämmer helt. Till negativ (nekande) 
riktning räknas svarsalternativen: instämmer sällan och instämmer inte alls. Detta kan 
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innebära en obalans mellan möjligheterna att svara positivt respektive negativt, men 
genom att ta blicken ifrån det neutrala och mer tolkningsbara alternativet ”instämmer”, 
kan intilliggande svarsalternativ fokuseras och jämföras.  

Svaret ”vet inte” räknas varken som positivt eller negativt, även om det ibland 
förekommer tolkningar kring det ena eller andra sättet att förstå ”vet inte”. 

 
Nu följer en redovisning av resultaten i varje kategori, vilket innebär att det kommer 

fyra olika stycken/kategorier som analyseras var för sig: Högre kvalitet, Planering och 
utvärdering, Arbetsredskap, samt Delaktighet. 

7.2.1 Högre kvalitet 

I den första kategorin redovisas resultatet av enkätens påståenden nummer 7, 9, 11 
och 12, som alla berör området Högre kvalitet. För att tydliggöra innehållet i dessa 
presenteras de i anslutning till Tabell 7.1. 

Den totala summan svar i denna kategori var 132, vilket kommer ifrån att det var fyra 
påståenden, med 33 svar till varje påstående (Tabell 7.1). 100% i denna kategori motsvarar 
alltså 132 svar. 

 

Påstå-
ende 

Inst. 
helt 

Inst. 
ibland 

Inst. Inst. 
sällan 

Inst. 
inte alls 

Vet inte Summa 
svar 

7 7 7 11 4 4 0 33 

9 6 5 8 7 6 1 33 

11 2 6 8 7 7 3 33 

12 3 6 11 6 6 1 33 

Tabell 7.1 Sammanställning av antalet svar per påstående i kategorin Högre kvalitet. 
Ej i procenttal. 

Det vanligaste svaret på dessa fyra påståenden är att respondenterna ”instämmer” 
vilket motsvarar mittenalternativet på den femgradiga Likert-skalan, om alternativet ”vet 
inte” ställs utanför graderingen. 

Alla fyra påståenden handlar om hur kvalitetsredovisningen kan påverka 
kvalitetshöjande faktorer i förskolan. Påståendena är: 
Nr.7: Genom kvalitetsredovisningen kan pedagoger få information om hur förskolan kan 
uppnå högre kvalitet. 
Nr.9: Kvalitetsredovisningen är nödvändig för förskolans kvalitetsarbete. 
Nr.11: Kvalitetsredovisningen redovisar förskolans reella kvalitet. 
Nr.12: Kvalitetsredovisningen hjälper till att höja förskolans kvalitet. 

 
Majoriteten av undersökningens pedagoger anser att de kan få information om hur 

förskolan kan uppnå högre kvalitet genom kvalitetsredovisningen. I enkätens påstående 
nr.7, som rör denna fråga, svarar majoriteten att de instämmer, instämmer helt eller 
instämmer ibland (Tabell 7.1). Studien visar alltså att kvalitetsredovisningen fyller en 
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funktion i pedagogers kvalitetsarbete i informativ bemärkelse. En av respondenterna 
kommenterar påståendet och menar att hon:  

” - instämmer - om man tittar i den ofta och diskuterar utifrån den.” 

Huruvida kvalitetsredovisningen är nödvändig för förskolans kvalitetsarbete, som 
påstående nr.9 behandlar, menar majoriteten att den är det.  

19 respondenter svarar i positiv riktning vilket innebär gradering på skalan mellan 
alternativen instämmer till instämmer helt. Samtidigt svarar 13 respondenter i negativ 
riktning vilket innebär att de instämmer sällan eller instämmer inte alls. En respondent 
svarar ”vet inte” (Tabell 7.1). Genom detta resultat  konstateras att flertalet pedagoger i 
förskolan menar att kvalitetsredovisningen är nödvändig för förskolans kvalitetsarbete. En 
respondent som kommenterat frågan menar dock att hon instämmer sällan och att: 

” – Den borde värderas högre och tittas oftare i.” 

Skillnaden mellan den positiva och den negativa sidan är liten, varför det kan framstå 
missvisande att använda ordet majoriteten. Dock är det ändå faktum att majoriteten är den 
grupp som tycker mest lika, och som är flest. Det intressanta är att det finns så stora 
variationer i svaren, eftersom det visar att kvalitetsredovisningens nytta varken kan sägas 
vara självklar eller värdelös. 

 
Påstående nr.11, som gäller hur kvalitetsredovisningen redovisar förskolans reella 

kvalitet, har fått liknande svar som de föregående nr.7 och nr.9. Även här svarar 
majoriteten positivt, med 16 svar inom graderingen instämmer till instämmer helt. 
Motsvarande siffra på den negativa sidan är 14, vilket innebär att de svarat instämmer 
sällan eller inte alls. Här finns 3 svar ”vet inte” (Tabell 7.1). I detta påstående är skillnaden 
mellan jakande och nekande svar ännu mindre, då det är en skillnad på endast 2 
respondenter. Eftersom de 3 svaren ”vet inte” inte ger någon information om positiv eller 
negativ riktning är det omöjligt att spekulera i åt vilket håll de resonerar. Ändå är det 
lockande att tolka det som att eftersom de inte vet, så är de osäkra på om de tycker att 
kvalitetsredovisningen verkligen redovisar förskolans reella kvalitet. Detta skulle i så fall 
luta åt en negativ riktning. Faktum kvarstår dock även här att enligt svaren i 
undersökningens påstående nr.11 är majoriteten positiv. 

 
I påstående nr.12, som handlar om kvalitetsredovisningens förmåga att hjälpa till att 

höja kvaliteten, är det större skillnad mellan den jakande och den nekande inriktningen. 
Där är det 20 respondenter som ställt sig positiva i olika grad, medan 12 andra har svarat i 
negativ mening. En har svarat ”vet inte” (Tabell 7.1). Detta ger resultatet att de flesta 
pedagoger som medverkat i undersökningen, nästan två tredjedelar av dem, anser att 
kvalitetsredovisningen hjälper till att höja förskolans kvalitet, medan drygt en tredjedel 
ställer sig negativa i sitt svar. Även här är det intressant att vända på fokus och titta på 
minoriteten. Det är förvisso en majoritet som är positiva i frågan, men ändå är det en 
relativt stor del av respondenterna som inte anser att kvalitetsredovisningen hjälper till att 
höja kvaliteten.  

 
I Figur 7.1 har kategorins totala antal svar per svarsalternativ räknats samman med 

hjälp av Tabell 7.1, för att sedan omräknas till procenttal utifrån den totala summa svar 
som motsvarar 100% i denna kategori, det vill säga 132 svar.  
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Majoriteten i denna kategori har, som redan nämnts, svarat att de ”instämmer” vilket 
tolkas som att de menar att kvalitetsredovisningen är viktig för att påverka förskolans 
kvalitetshöjning och för att redovisa den. Dock motsvaras majoriteten av endast 29%  
(Figur 7.1), vilket innebär att det också finns flera andra åsikter i frågan. Det är till exempel 
lika många som menar att de ”instämmer ibland” som ”instämmer sällan”, 18%, medan det 
är nästan lika många som ”inte instämmer alls”, 17%. Den här fördelningen på 
svarsalternativen visar att det finns olika meningar bland förskolans pedagoger om hur stor 
påverkan kvalitetsredovisningen har på förskolans kvalitet.  

 

Figur 7.1. Visar hur pedagoger menar att kvalitetsredovisningen påverkar förskolans 

kvalitet. 

I sammanställningen av denna kategoris påståenden (Figur 7.1) går det att utläsa flera 
resultat, till exempel att majoriteten av respondenterna ställer sig positiva till 
kvalitetsredovisningens inflytande på förskolans kvalitet, om än i olika grad. De flesta nöjer 
sig med den mest neutrala graden av att instämma, nämligen alternativet ”instämmer”. 
Detta alternativ kan dock tolkas som att det finns en viss tveksamhet i svaret, då de just 
bara instämmer – varken mer eller mindre. Det innebär till och med att en del av svaren 
”instämmer” skulle kunna uppfattas som negativa ställningstaganden trots allt. De är ju 
tillräckligt negativa för att inte vilja svara ”instämmer helt”, men ändå inte så negativa att 
de vill svara ”instämmer inte alls”. För att komma ifrån detta dilemma i tolkningen av 
resultatet, kan ”instämmer”-alternativet för en kort stund sorteras bort, eftersom det 
ligger precis i mitten av det positiva och det negativa. Om fokus istället ligger på de 
alternativ som är närmast ”instämmer” både åt det jakande och det nekande hållet, så 
framträder ändå det jakande, alltså det positiva, med knapp majoritet på 35% mot det 
negativa hållets 32%. 

Liksom tidigare påpekats är fördelningen mellan det positiva och det negativa, alltså 
mellan de olika svarsalternativen, jämnt spridda. Detta innebär att det helt enkelt finns 
många olika åsikter i frågan, och det medför att det finns många aspekter att väga in i den 
tolkning som görs av respondenternas svar. Svaren ger snarare en uppfattning om ett antal 
respondenters syn på ett fenomen, än att bekräfta sanningen i fenomenets innebörd.  



 

29 

7.2.2 Planering och Utvärdering 

I denna kategori redovisas resultatet av enkätens påståenden 1, 6, 8 och 16, som alla 
handlar om kvalitetsredovisningens värde i förhållande till Planering och Utvärdering. 
Påståenden inom denna kategori presenteras i anslutning till Tabell 7.2. 

Den totala summan svar i denna kategori var 131, vilket grundas på fyra påståenden 
med 33 svar till tre av dem, och 32 svar till ett av dem (Tabell 7.2). 100% i denna kategori 
motsvarar alltså 131 svar. 

 

Påstå-
ende 

Inst. 
helt 

Inst. 
ibland 

Inst. Inst. 
sällan 

Inst. 
inte alls 

Vet inte Summa 
svar 

1 4 5 10 9 4 1 33 

6 5 9 9 6 2 1 32 

8 2 6 8 9 7 1 33 

16 2 0 5 13 13 0 33 

Tabell 7.2 Sammanställning av antalet svar per påstående i kategorin Planering och 
Utvärdering. Ej i procenttal. 
 
Kategorins fyra påståenden handlar om hur kvalitetsredovisningen fungerar som 

dokument gällande Planering och Utvärdering av den pedagogiska verksamheten. 
Påståendena är: 
Nr.1: Kvalitetsredovisningen är ett viktigt dokument för mig i mitt pedagogiska arbete. 
Nr.6: I kvalitetsredovisningen redovisas resultatet av förskolans måluppfyllelse. 
Nr.8: Kvalitetsredovisningen används när arbetslaget ska utarbeta nya mål för 
verksamheten. 
Nr.16: Jag använder kvalitetsredovisningen när jag planerar verksamheten. 

 
Det första påståendet, nr.1, handlar om kvalitetsredovisningens värde för pedagogen i 

det pedagogiska arbetet. Det visar sig i tabellens siffror att 10 respondenter instämmer till 
att kvalitetsredovisningen är ett viktigt dokument i det pedagogiska arbetet. Däremot 
menar 9 respondenter att de instämmer sällan, alltså att de är tveksamma till påståendet. 
Mellan dessa alternativ är fördelningen jämn (Tabell 7.2). 

För att jämföra de positiva svaren med de negativa räknas ”instämmer ibland” och 
”instämmer helt” ihop, samtidigt som ”instämmer sällan” och ”instämmer inte alls” slås 
samman. Trots att alternativet ”instämmer” i grunden är ett positivt laddat begrepp kan 
det, som nämndes under den förra kategorins resultat, finnas en djupare aspekt på det 
svaret. Om svarsalternativet ”instämmer” utesluts för en stund blir fördelningen att 9 
respondenter ställer sig positiva till påståendet, medan 13 ställer sig negativa. Ur det 
perspektivet menar majoriteten av respondenterna att kvalitetsredovisningen inte är så 
viktig i det pedagogiska arbetet. Men om ”instämmer” räknas med i den positiva gruppen, 
som det bör göra eftersom det är ett jakande svar, ändras resultatet helt till att en klar 
majoritet (19 respondenter) menar att kvalitetsredovisningen är ett viktigt dokument i det 
pedagogiska arbetet. En respondent kommenterar påståendet så här: 
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” – Det är en sak som man måste ha. Men hur mycket används den?” 

En annan kommenterar samma påstående enligt följande : 

” – Vore önskvärt att ha den mer flytande över hela året”. 

I det andra påståendet, nr.6, i kategorin får respondenterna svara på om de anser att 
kvalitetsredovisningen redovisar resultatet av förskolans måluppfyllelse. Där är svaren 
fördelade med majoritet för de positiva svarsalternativen. Påståendet har 32 svar totalt, 
gentemot alla andra påståenden som har 33 svar totalt (Tabell 7.2).  

23 respondenter har svarat ”instämmer”, ”instämmer ibland” eller ”instämmer helt”, 
medan 8 andra har svarat ”instämmer sällan” eller ”instämmer inte alls”. En har svarat ”vet 
inte” (Tabell 7.2). Även om man här sätter parentes kring alternativet ”instämmer” har den 
positiva riktningen majoritet. Det innebär att de flesta respondenter menar att 
kvalitetsredovisningen redovisar förskolans måluppfyllelse. 

 
 I påstående nr.8 får respondenterna svara på om de anser att kvalitetsredovisningen 

används när arbetslaget ska utarbeta nya mål för verksamheten. Om man räknar in alla tre 
jakande svarsalternativ blir resultatet lika mellan positiv och negativ riktning, med 16 svar 
på var sida. En har svarat ”vet inte” (Tabell 7.2). Om, liksom tidigare, alternativet 
”instämmer” utesluts för en stund är det klar majoritet för den negativa riktningen med 16 
svar gentemot den positiva sidans 8 svar. Detta kan tolkas som att flertalet respondenter 
inte anser att kvalitetsredovisningen används när arbetslaget ska utarbeta nya mål för 
verksamheten, och att de som svarat ”instämmer” valt det mer neutrala alternativet för att 
de inte fullt ut menar att påståendet stämmer med deras verklighet. Även om alla 
svarsalternativ räknas är resultatet att minst hälften av förskolans pedagoger menar att de 
inte använder kvalitetsredovisningen när arbetslaget ska utarbeta nya mål för 
verksamheten. 

 
Det sista påståendet i denna kategori, nr.16, handlar om pedagogernas användning av 

kvalitetsredovisningen när de planerar verksamheten. I detta påstående är det tydliga drag 
mot den negativa riktningen. Ingen har svarat ”vet inte”, 26 har svarat ”instämmer sällan” 
eller ”instämmer inte alls”, medan 7 har svarat i de tre positiva svarsalternativen (Tabell 
7.2). Varav de 7 som svarat jakande är det 5 som placerat sitt svar i mittenalternativet 
”instämmer”, ingen instämmer ibland, och 2 instämmer helt.  

 
Resultatet av denna uppställning är att endast ett fåtal pedagoger anser sig använda 

kvalitetsredovisningen när de planerar verksamheten, medan en klar majoritet menar att 
de inte gör det. En respondent skriver: 

” – Tycker att den kan tas bort helt. Vi behöver tid till att planera vår verksamhet istället. 
Man får aldrig feedback från ledningen och därför vet vi inte ens om de högre cheferna läser den”. 

 
Även om svaren i den här kategorin är övervägande negativa, så finns variationer över 

nästan alla svarsalternativ i alla påståenden. Det visar att meningarna mellan olika 
respondenter varierar och att de har erfarit det undersökta fenomenet på en mängd olika 
sätt, eller i olika hög grad. 
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I Figur 7.2 har kategorins totala antal svar per svarsalternativ räknats samman med 
hjälp av Tabell 7.2, för att sedan omräknas till procenttal utifrån den totala summa svar 
som motsvarar 100% i denna kategori, det vill säga 131 svar.  

I denna kategori har majoriteten svarat att de ”instämmer sällan”, då det är 37 
respondenter totalt på dessa fyra påståenden som placerat sitt svar i den gruppen. Den 
siffran motsvarar 28%. Samtidigt svarar 25% att de instämmer, och 20% att de inte 
instämmer alls (Figur 7.2). 

Resultatet därav är att kvalitetsredovisningen inte används i någon större utsträckning 
för att planera eller utvärdera verksamheten i de förskolor som ingått i undersökningen, 
även om några respondenter i motsats till detta anser sig använda den. 

 

  
Figur 7.2. Visar hur pedagoger menar att kvalitetsredovisningen är betydelsefull 
vid arbetet med planering och utvärdering av verksamheten. 

I Figur 7.2 går det att utläsa en relativt jämn spridning mellan de olika svarsalternativen, 
räknat totalt i kategorin. Återigen påverkas resultatet beroende på om alternativet 
”instämmer” räknas med eller inte. Här blir det en stark övervikt på den nekande 
riktningen om ”instämmer” utesluts. Den negativa riktningen står då för 48%, medan den 
positiva står för 25%. Om ”instämmer” medräknas ökar den positiva riktningen till 50% och 
utgör då en knapp majoritet. 

I sammanfattningen av denna kategori kan en starkt negativ uppfattning utläsas, även 
om det är den positiva riktningen som ändå har fått flest svar. Detta förutsatt att 
alternativet ”instämmer” medräknas. Som tidigare nämndes kan det finnas flera aspekter 
på svaret ”instämmer” och de djupare sådana framkommer inte genom denna 
enkätundersökning, då möjligheten att lämna öppna kommentarer endast utnyttjats i 
sparsam omfattning. 



 

32 

7.2.3 Arbetsredskap 

I denna kategori redovisas resultatet av enkätens påståenden 2, 10, 13, 14 och 15, som 
har den gemensamma nämnaren Arbetsredskap (eller verktyg). Påståendena i denna 
kategori presenteras i anslutning till Tabell 7.3. 

Den totala summan svar var 165, vilket motsvarar fem påståenden med 33 svar vardera 
(Tabell 7.3). I kategorin finns en formulering i negativ form, med ordet ”inte” i påstående 
nr.10: ”Kvalitetsredovisningen används inte som verktyg i förskolans kvalitetsarbete”. För 
att förhindra missförstånd och feltolkning har detta påstående uteslutits från 
cirkeldiagrammets omräkning till procenttal. Däremot finns det med i Tabell 7.3 där antalet 
svar per svarsalternativ redovisas. Resultatet från detta påstående kommer också att 
presenteras i texten på samma sätt som alla andra påståenden.  

Denna kategori har, som sagt, 165 antal totala svar, men eftersom ett av påståendena 
inte ska omvandlas till procenttal är det nödvändigt att räkna bort antalet svar därifrån, när 
den totala summan svar ska omräknas till procent. 100% i denna kategori motsvarar 
därmed 132 svar. 

Kategorin Arbetsredskap handlar om påståenden som rör pedagogers uppfattning om 
kvalitetsredovisningen som verktyg/arbetsredskap i förskolans verksamhet. 

 

Påstå-
ende 

Inst. 
helt 

Inst. 
ibland 

Inst. Inst. 
sällan 

Inst. 
inte alls 

Vet inte Summa 
svar 

2 2 3 6 15 7 0 33 

10 3 7 7 5 10 1 33 

13 2 1 7 11 11 1 33 

14 13 7 7 3 1 2 33 

15 12 3 11 2 4 1 33 

Tabell 7.3 Sammanställning av antalet svar per påstående i kategorin Arbetsredskap.  
Ej i procenttal. 
 

Kategorins fem påståenden handlar om hur pedagogerna ser på kvalitetsredovisningen 
som arbetsredskap/verktyg i det pedagogiska arbetet. Påståendena är: 
Nr.2: Kvalitetsredovisningen är ett aktivt verktyg för mig i mitt pedagogiska arbete. 
Nr.10: Kvalitetsredovisningen används inte som verktyg i förskolans kvalitetsarbete. 
Nr.13: Kvalitetsredovisningen fungerar i sin nuvarande form som ett värdefullt 
arbetsredskap. 
Nr.14: Kvalitetsredovisningen bör utvecklas/omarbetas för att bli ett värdefullt 
arbetsredskap. 
Nr.15: Kvalitetsredovisningen upprättas enbart för att ledningen och skolverket kräver 
detta. 
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Påstående nr.2 handlar om hur pedagoger menar att kvalitetsredovisningen är ett 
aktivt verktyg i det pedagogiska arbetet. Svaren visar att det är dubbelt så många 
respondenter som ser negativt på påståendet, alltså att de svarat nekande till att 
kvalitetsredovisningen är ett verktyg för dem i det pedagogiska arbetet. 22 respondenter 
har svarat i nekande form, genom svarsalternativen ”instämmer sällan” och ”instämmer 
inte alls”. I motsatsen, jakande form, är det 11 respondenter som svarat att de instämmer, 
instämmer ibland eller instämmer helt (Tabell 7.3). Det ger resultatet att majoriteten av 
pedagogerna i undersökningen, anser inte att kvalitetsredovisningen  är ett aktivt verktyg i 
det pedagogiska arbetet. Däremot finns det kvalitativt skilda uppfattningar i frågan genom 
att en del respondenter menar motsatsen, att den är  ett aktivt verktyg. Denna grupp är 
dock betydligt mindre än den negativa gruppen. En respondent kommenterar detta: 

” – Är nyutbildad och har inte arbetat med detta så mycket ännu. Har sett och arbetat lite 
med det och tycker att det är ett bra verktyg som borde vara mer aktivt. Svårtolkat ibland dock, men 
leder till bra diskussioner i arbetslaget”. 

Påstående nr.10 är framställd med ordet ”inte” i sin formulering. Därför presenteras 
resultatet av den endast i den löpande texten och i Tabell 7.3. Den är alltså inte medräknad 
i Figur 7.3. Påståendet rör pedagogers uppfattning om huruvida de anser att 
kvalitetsredovisningen inte används som verktyg i förskolan. Denna formulering kan 
förvirra respondenterna, men genom att vara medveten om det och presentera resultatet i 
enskild form ska eventuella missförstånd inte kunna påverka kategorins eller studiens 
helhet. Svaren visar att 15 respondenter svarat att de inte instämmer alls, eller att de 
instämmer sällan. 17 respondenter har svarat att de instämmer, instämmer ibland eller 
instämmer helt (Tabell 7.3). Det innebär att majoriteten har svarat att de instämmer i olika 
grad till att kvalitetsredovisningen inte används som verktyg i förskolans kvalitetsarbete. 
Nästan lika många menar samtidigt att de inte instämmer till att kvalitetsredovisningen inte 
används som verktyg. En har svarat ”vet inte”. Resultatet i detta påstående är att det finns 
ett flertal olika synpunkter som är jämnt spridda över svarsalternativen. Det kan dock vara 
svårt att bedöma validiteten i detta fall, på grund av påståendets utformning, då det finns 
risk att respondenter kan ha missuppfattat frågan. 

 
I påstående nr.13 söker undersökningen svar på om respondenterna anser att 

kvalitetsredovisningen i sin nuvarande form fungerar som ett värdefullt arbetsredskap. Här 
framträder den nekande riktningen, då 22 respondenter svarat att de instämmer sällan 
eller inte alls. 10 respondenter svarar jakande genom att instämma, instämma ibland eller 
instämma helt. En har svarat ”vet inte” (Tabell 7.3). Genom att mer än dubbelt så många 
svar placerats i de negativa svarsalternativen är resultatet att en klar majoritet av 
pedagogerna som medverkat i undersökningen, menar att kvalitetsredovisningen inte 
fungerar som värdefullt arbetsredskap i sin nuvarande form. Trots det finns meningar som 
riktar sig åt det positiva  hållet, genom att 10 respondenter svarat jakande i olika grad. Av 
de 10 är det dock 7 som placerat sitt svar i mittenalternativet ”instämmer”, och som 
tidigare nämnts är det alternativet tolkningsbart. Huvudsaken är att det finns en 
medvetenhet kring att det kan finnas olika sätt att tolka begreppen i svarsalternativen, 
vilket i sin tur kan påverka resultatet. Genom en sådan medvetenhet kan förståelsen för 
resultatet öka. 
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När det gäller påstående nr.14 handlar det om respondenternas syn på om 
kvalitetsredovisningen bör utvecklas/omarbetas för att bli ett värdefullt arbetsredskap. En 
klar majoritet, 27 respondenter, menar att de instämmer i olika grad i påståendet.  

Av de 27 är det 13 som har svarat med den starkaste graden, att de instämmer helt. 4 
respondenter menar att de instämmer sällan eller inte alls, medan en svarat ”vet inte” 
(Tabell 7.3). Resultatet av svaren i detta påstående är att flertalet pedagoger menar att 
kvalitetsredovisningen behöver utvecklas/omarbetas för att bli ett värdefull arbetsredskap.  

 
Påstående nr.15 berör pedagogernas syn på huruvida kvalitetsredovisningen enbart 

upprättas för att ledningen och skolverket kräver detta. Även här har en tydlig majoritet, 
26 respondenter, placerat sina svar i de jakande svarsalternativen. 6 respondenter svarar 
nekande, medan en svarar ”vet inte” (Tabell 7.3). Även om alternativet ”instämmer”, med 
sina 11 svar, förbises är det ändå en tydlig riktning mot jakande svarsalternativ. Det ger ett 
resultat som visar att flertalet pedagoger anser att kvalitetsredovisningen enbart upprättas 
för att ledningen och skolverket kräver detta, medan ett fåtal har en motsatt uppfattning. 

 
I Figur 7.3 har kategorins totala antal svar per svarsalternativ räknats samman med 

hjälp av Tabell 7.3, för att sedan omräknas till procenttal utifrån den totala summa svar 
som motsvarar 100% i denna kategori, det vill säga 132 svar.  

Den sammanställda slutsatsen av svaren i den här kategorin är att flertalet pedagoger 
menar att kvalitetsredovisningen behöver omarbetas för att bli ett aktivt verktyg  och 
värdefullt arbetsredskap i det pedagogiska arbetet likväl som i förskolans kvalitetsarbete. I 
den form den har idag upprättas den enbart för att ledningen och skolverket kräver det. 
Dock finns det svar som skiljer sig från majoriteten, vilket visar på olika människors skilda 
uppfattning om samma fenomen. 
 

 
Figur 7.3. Visar hur pedagoger menar att kvalitetsredovisningen är betydelsefull som 
arbetsredskap/verktyg i den pedagogiska verksamheten. 

Enligt Figur 7.3 är respondenternas meningar jämnt fördelade i sammanställningen av 
kategorins svarsalternativ. Resultatet kan ses olika beroende på om alternativet 
”instämmer” utesluts eller medräknas. Här blir det en majoritet på den nekande riktningen 
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om ”instämmer” utesluts. Den nekande riktningen utgör 41%, medan den jakande utgör 
33% utan alternativet ”instämmer” och 56% med alternativet ”instämmer”. 

För att sammanfatta denna kategori är det relativ jämn fördelning av svarsalternativen. 
Instämmer helt, instämmer och instämmer sällan har ungefär lika hög andel svar, medan 
”instämmer inte alls” och ”instämmer ibland” har något lägre procenttal. 3% utgörs av ”vet 
inte” (Figur 7.3).  

7.2.4 Delaktighet 

I denna sista kategori redovisas resultatet av frågorna 3, 4, och 5, som handlar om 
pedagogers delaktighet i kvalitetsredovisningen och dess upprättande. Påståendena i 
denna kategori presenteras i anslutning till Tabell 7.4. Den totala summan svar i denna 
kategori var 99, vilket grundas på tre påståenden med 33 svar vardera (Tabell 7.4).  

 
Liksom i den förra kategorin finns även här en formulering i negativ form, med ordet 

”inte” i påstående nr.4: ”Jag deltar inte i upprättandet av kvalitetsredovisningen”.  
Precis som i förra kategorin har detta påstående uteslutits från cirkeldiagrammets 

omräkning till procenttal, för att undvika missförstånd. Däremot finns svaren med i Tabell 
7.4, där antalet svar per svarsalternativ redovisas. Resultatet kommer också att presenteras 
i den löpande texten. Denna kategori har 99 antal totala svar, men då påstående nr.4 inte 
ska omvandlas till procenttal är det istället 66 svar som omräknas och placeras i Figur 7.4. 
100% i denna kategori motsvarar därmed 66 svar. 

 

Påstå-
ende 

Inst. 
helt 

Inst. 
ibland 

Inst. Inst. 
sällan 

Inst. 
inte alls 

Vet inte Summa 
svar 

3 15 3 11 2 2 0 33 

4 0 3 0 1 29 0 33 

5 6 4 19 3 1 0 33 

Tabell 7.4 Sammanställning av antalet svar per påstående i kategorin Delaktighet.  
Ej i procenttal. 
 

Kategorins tre påståenden handlar om hur pedagogerna menar att de är delaktiga i arbetet 
med kvalitetsredovisningen. Påståendena är: 
Nr.3:Jag deltar aktivt i upprättandet av kvalitetsredovisningen.  
Nr.4: Jag deltar inte i upprättandet av kvalitetsredovisningen.  
Nr.5: Jag är insatt i kvalitetsredovisningens syfte.  

Hur pedagoger anser sig vara delaktiga i upprättandet av kvalitetsredovisningen 
undersöks i påstående nr.3. Det är med stor majoritet respondenterna har svarat i jakande 
riktning, med 15 svar som instämmer helt, och 29 svar totalt på den positiva sidan. Detta 
kan jämföras med den nekande riktningen som har 4 respondenters svar (Tabell 7.4). Då 
skillnaden är så stor kan resultatet klart sägas vara att de allra flesta pedagoger deltar 
aktivt i olika hög grad i upprättandet av kvalitetsredovisningen. Endast ett fåtal menar att 
de inte gör det. 
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Ett liknande påstående, fast med omvänd formulering, behandlas i nr.4. Den är 
formulerad: ”Jag deltar inte i upprättandet av kvalitetsredovisningen” och har därför inte 
medräknats i procenttalen i Figur 7.4. Däremot är den redovisad i Tabell 7.4. 

Resultatet av detta påstående är att en stor majoritet, 29 personer, av undersökningens 
33, anser att de inte instämmer alls i att de inte deltar i upprättandet av 
kvalitetsredovisningen. Därtill har en respondent svarat ”instämmer sällan”. Om summan 
av de nekande svaren omvandlas till procent, separat inom detta påstående, kan det 
konstateras att 91% av förskolans pedagoger menar att de deltar i upprättandet av 
kvalitetsredovisningen. 

 
I det sista påståendet, nr.5, handlar det om hur pedagoger menar att de är insatta i 

kvalitetsredovisningens syfte. Majoriteten har svarat att de instämmer. Endast 4 
respondenter menar att de inte är insatta i kvalitetsredovisningens syfte, medan totalt     
29 respondenter i olika grad ställt sig i den positiva riktningen (Tabell 7.4). Det innebär att 
resultatet från påstående nr.5 är att de allra flesta pedagoger i förskolan menar att de är 
insatta i kvalitetsredovisningens syfte, men att ett fåtal menar att de inte är det. 

 
I Figur 7.4 har kategorins totala antal svar per svarsalternativ räknats samman med 

hjälp av Tabell 7.4, för att sedan omräknas till procenttal utifrån den totala summa svar 
som motsvarar 100% i denna kategori, det vill säga 66 svar.  

I omräkning till procenttal (Figur 7.4) visar det sig att 88% totalt i kategorin ställt sig 
positiva i riktningen, när det gäller delaktighet i kvalitetsredovisningen. 

 

 
Figur 7.4. Visar hur pedagoger menar att de anser sig delaktiga i arbetet med 
kvalitetsredovisningen. 
 
För att jämföra de övervägande jakande svaren med de nekande, förbises alternativet 

”instämmer” för en stund. Som figur 7.4 visar är det ändå majoritet i en jakande riktning, 
då 43% av respondenterna menar att de instämmer ibland eller helt.  
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En sammanfattning av kategorin är att de flesta pedagoger i förskolan anser att de är 
delaktiga i arbetet med kvalitetsredovisningen, i motsats till de 12% som svarat att de inte 
anser sig vara det.  

7.2.5 Sammanfattning av enkätundersökningens resultat 

Det som är genomgående i enkätundersökningens resultat är att det finns många olika 
uppfattningar, bland förskolans pedagoger, kring fenomenet kvalitetsredovisning. Det 
vanligaste svarsalternativet är ”instämmer” vilket räknas till den jakande riktningen, även 
om det i vissa avseenden skulle kunna tyda på en tveksamhet i svaret. Undersökningen går 
dock inte närmare in på att utreda dess innebörd, utan nöjer sig med att reflektera kring 
olika aspekter därav.  

En klar majoritet av förskolans pedagoger menar att de är delaktiga i arbetet med 
kvalitetsredovisningen, men att det finns behov av att utveckla/omarbeta den för att den 
ska fungera som ett arbetsredskap i kvalitetsarbetet. Flertalet pedagoger menar att 
kvalitetsredovisningen upprättas enbart för att ledningen och skolverket kräver detta. En 
respondent skriver: 

” – Det krävs kontinuerlig uppföljning under året för att dokumentet ska bli levande. Nu 
tittar vi på den 2 gånger per år, och förr tittade vi bara på den 1 gång per år. Den ska ju hjälpa oss att 
se vilka mål vi satt upp och hur vi närmar oss dem”. 

Gällande planering och utvärdering med hjälp av kvalitetsredovisningen, menar de 
flesta pedagoger som medverkat i undersökningen att de inte använder den i någon större 
utsträckning för att planera eller utvärdera verksamheten. 

Trots att många pedagoger inte anser att kvalitetsredovisningen, så som den ser ut 
idag, används i det pedagogiska arbetet menar majoriteten ändå att den är viktig för att 
påverka förskolans kvalitetshöjning och för att redovisa den.  

Det förekommer en viss skepsis hos en del pedagoger, när det gäller hur de upplever 
att kvalitetsredovisningen används på högre nivå, vilket kommenteras av en pedagog: 

” – Kvalitetsredovisningen behöver läsas och beaktas av våra politiker, där kan de se vad vi 
upplever i vårt dagliga arbete, och ta hänsyn till det i beslutstagandet”. 

 

7.3 Likheter i resultatet mellan intervjuer och enkätundersökning 

Den största likheten mellan de båda undersökningarna är att majoriteten av 
respondenterna menar att det finns ett värde för kvalitetsarbetet att ha någon form av 
sammanfattande dokumentation av det. Samtidigt är det angeläget att dokumentet är 
aktivt och bygger på kontinuitet i verksamhetens uppföljning och utvärdering, och att det 
på ett smidigt sätt skulle gå att använda det i det dagliga arbetet.   

Arbetet med det bör kunna fördelas så att det ligger mer flytande över hela året och att 
pedagogiska diskussioner i arbetslaget samt gemensam planering prioriteras.  

Det framkommer i båda undersökningarna att kvalitetsredovisningen måste utvecklas 
och omarbetas för att bli uppskattad och användbar i verksamheten. Såväl pedagoger som 
rektorer menar att den i nuvarande form är alldeles för omfattande, tungarbetad och 
tidskrävande utan att ge lika mycket tillbaka, genom att till exempel fungera som verktyg 
vid planering av verksamheten eller att ge en kontinuerlig översikt över kvalitetsarbetet.  
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Respondenter i både intervju- och enkätundersökningen tycks vara överens om att 
kvalitetsredovisningen fyller en indirekt kvalitetshöjande funktion, genom att upprättandet 
av den förutsätter diskussion, reflektion och analys kring det pedagogiska arbetet. Genom 
detta ökar pedagogernas medvetenhet, vilket de menar leder till högre kvalitet.  

Genomgående i undersökningarna är att det är just diskussionen, ibland med hjälp av 
BRUK-frågor, kring verksamheten som är underlaget för kvalitetsarbetet. Där fyller själva 
dokumentet kvalitetsredovisning ingen funktion, utan upplevs tvärtom ofta som 
betungande och tidsödande. Därför efterlyser både pedagoger och rektorer en annan 
modell eller redskap för dokumentation av kvaliteten, som bygger på systematik och 
kontinuitet. Dokumentet ”kvalitetsredovisning”, menar de, är bara något som man måste 
göra utan att egentligen ha nytta av det själv. Dessutom visar den bara utvalda delar av 
verksamhetens kvalitet, vilket inte ses som positivt, då alla verksamhetens kvaliteter borde 
framkomma i en redovisning som finns tillgänglig för allmänheten. 

Majoriteten av de rektorer och pedagoger som deltagit i undersökningarna, menar att 
kvalitetsredovisningen inte används som ett aktivt arbetsredskap i den omfattning som den 
borde göra. Den skrivs en gång om året, eventuellt tittar man på den två gånger på ett år, 
men däremellan sitter den oanvänd i en pärm. 

7.4 Skillnader i resultatet mellan intervjuer och enkätundersökning 

Ur helhetsperspektiv är det svårt att finna några egentliga skillnader mellan 
undersökningarna. Det tycks i stora drag framkomma ungefär samma eller liknande 
uppgifter i båda, även om det naturligtvis finns skillnader i de individuella svaren.  

Det finns särskilt i enkätundersökningen alltid en grupp, av varierande storlek, som 
motsäger majoritetens mening. Men i jämförelse mellan de båda undersökningarna är det 
inga stora generella skillnader på den information som går att utläsa. 

7.5 Sammanfattning av resultat 

Undersökningarna visar att kvalitetsredovisningen som fenomen är ifrågasatt såväl 
bland pedagoger som bland rektorer. Det föregående arbetet med diskussion, uppföljning 
och utvärdering är istället viktigast för att kvalitetssäkra förskolan och skolan, menar 
många respondenter. 

En vanlig uppfattning i studien är att det skulle gynna kvalitetsarbetet att införa 
systematik och kontinuitet, istället för att koncentrera hela utvärderingsprocessen till en 
begränsad period på våren. Men ett återkommande inslag är då att det ska vara ett 
lättarbetat material som kan delas upp och användas utan att det kräver en ansenlig 
mängd tid. Den undersökta kommunen har ett underlag för detta i form av BRUK-frågor, 
men kvalitetsarbetet verkar ändå inte fungera med systematik utan har fortfarande fokus 
på dokumentet kvalitetsredovisning när de ska formulera sin kvalitet i skriftlig form. 

Det finns dock en mängd olika uppfattningar, enligt resultatet, eftersom en del 
respondenter ändå menar att kvalitetsredovisningen har en kvalitetshöjande funktion, 
genom sin indirekta påverkan på utvärderingsarbetet. Några menar att ett dokument för 
att redovisa förskolans kvalitet behöver finnas, om inte annat så för externa intressenter 
såsom föräldrar, politiker och myndigheter. Om vi hittar ett bra material för utvärdering 
och dokumentation skulle även pedagoger och rektorer i verksamheten kunna använda det 
som ett redskap för planering och samtidigt ha en tydlig måluppfyllelse. 
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Resultatet har visat att det inom undersökningens urvalsgrupp finns kvalitativt skilda 
uppfattningar om fenomenet kvalitetsredovisning i förskolan och skolan, men att 
samstämmigheten ändå är stor. 

8. Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i fyra delar: Metoddiskussion, Resultatdiskussion, 
Slutsats och Fortsatt forskning. 

Metoddiskussionen har för avsikt att utifrån ett kritiskt förhållningssätt diskutera 
undersökningens metod. Resultatdiskussionen utgår från undersökningens syfte och 
frågeställningar för att diskutera i vilken grad de besvarats. Slutsatsen ämnar knyta ihop 
rapportens övergripande resultat i en avslutande kommentar, och Fortsatt forskning ger 
förslag på hur denna undersökning kan ge inspiration för fler studier inom ämnet. 

8.1 Metoddiskussion 

Här diskuteras den fenomenografiska ansatsen, den kvalitativa metoden, förförståelse 
och generaliserbarhet, i förhållandet mellan litteraturen och min egen erfarenhet från 
denna undersökning. 

8.1.1 Fenomenografisk ansats 

Eftersom det handlar om att få information om hur ett antal respondenter erfar ett 
fenomen ansågs fenomenografisk ansats lämplig. Kroksmark (1987, s. 225) beskriver 
fenomenografin som en forskningsmetodisk ansats som är relaterad till hur människor 
uppfattar saker och ting i en viss situation, där det uppfattade innehållet är det centrala.     
I denna studie är det uppfattningar och erfaranden om kvalitetsredovisningen som är det 
centrala fenomenet. Min avsikt har varit att beskriva, eller avbilda, andra människors 
perspektiv på dokumentet kvalitetsredovisning, vilket också enligt Kroksmark (1987, s.227) 
är typiskt för fenomenografin.  

Enligt Marton och Booth (2000, s.146) handlar det också om att fokusera på variationen 
av sätten att erfara ett fenomen, att skildra och beskriva olika uppfattningar och 
erfaranden. Genom att jag för studien använt både intervju och enkät som 
insamlingstekniker för det empiriska materialet, har många olika uppfattningar och 
erfarenheter framkommit. Men det har också visat sig att väldigt många av respondenterna 
har likartade upplevelser av kvalitetsredovisningen för skolan och förskolan. Detta gör att 
fenomenografins grundsyfte, att visa på variation av erfaranden, ibland känts svårt att 
uppnå. Min studie är ändå, i grunden, genomförd med avsikt att visa ett antal pedagogers 
och rektorers olika uppfattningar om ett fenomen, vilket bör stärka den valda ansatsens 
lämplighet. De i många frågor samstämmiga svaren är något jag inte kunnat påverka, annat 
än genom min tolkning och redovisning av dem. Tolkningen är förvisso avgörande för 
resultatet, men empirin är avgörande för tolkningen. 

8.1.2 Kvalitativ metod 

Valet av metod grundar sig i undersökningens syfte och frågeställningar, som var att ta 
reda på hur pedagoger och rektorer anser att kvalitetsredovisningen leder till högre kvalitet 
i förskolan. Min ambition var att ta reda på hur de ser på kvalitetsredovisningen som 
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dokument, och genom det skapa djupare kunskap om, och förståelse för, dess nytta och 
värde.  

För att genomföra studien ansågs kvalitativ metod lämplig, med intervju och 
enkätundersökning som tekniker för att samla in empiriskt material. Enligt Bryman (2008, 
s.344) är det vanligt att kvalitativa forskare använder sig av flera olika metoder för 
datainsamling till sin undersökning. I mitt fall, när det var första gången att genomföra en 
undersökning av den här storleken, hade det antagligen varit bra att hålla sig till en 
insamlingsteknik. Det krävs oerhört mycket tid och kraft att sätta sig in i de olika ansatser, 
metoder och tekniker som finns för att göra en undersökning. Att därtill förbereda, 
genomföra och bearbeta alla de moment och allt det material som inkommer genom att 
använda två olika tekniker kan lätt bli en övermäktig uppgift. En stor mängd litteratur ska 
också studeras och bearbetas under tiden.  

Det har dock varit väldigt lärorikt, så ur den aspekten var valet positivt. Det har också 
gett analysarbetet ett bra underlag, genom att både pedagogers och rektorers uppfattning 
om kvalitetsredovisningen kommit fram. 

Den kvalitativa metoden anses relevant för studiens syfte, även om det genom 
enkätundersökningen ibland känts som att jag även snuddat vid en kvantitativ metod. Det 
har hela tiden krävts en medvetenhet kring den kvalitativa metodens syfte, det vill säga att 
förstå det som analyseras på ett djupgående plan, och beskriva det med mer ord än med 
siffror (Bryman 2008, s.340). Holme och Solvang (1997, s. 76) menar att man med fördel 
kan kombinera kvalitativ och kvantitativ metod och att det inte finns någon absolut skillnad 
eller konkurrens mellan dessa arbetsredskap. Det har dock varit min mening att fokusera 
på den kvalitativa metoden. 

Det som gör kvalitativ forskning så svår att bedriva, men samtidigt är utmanande och 
lockande, är att den kan utföras på så många olika sätt. Widerberg (2002, s. 188) menar att 
det finns tusentals val forskaren ska göra som varken är lätta eller rätta, det finns inga 
färdiga ”recept” för kvalitativ forskning. Detta faktum har ibland varit förvirrande, då 
många begrepp inom samhällsvetenskapen går in i varandra och/eller kan kombineras med 
varierande fördelaktighet, vilket också Fejes och Thornberg (2009, s. 34) bekräftar. När 
man, som jag, är nybörjare i forskningsvärlden känns det ibland som en djungel av begrepp 
som ska förstås, och användas i rätt sammanhang. Till sin hjälp är det då bra att litteraturen 
erbjuder mycket information och kunskap. Dock tar det oerhört mycket tid att läsa, och 
även att hitta, den litteratur som är relevant för undersökningen. Det har varit bra att 
studera flera olika litteraturkällor inom varje begreppsområde för att få en djupare 
förståelse. 

8.1.2.4 Metodkritik 

Kvalitativ metod har ofta fått kritik för att vara alltför subjektiv. Kvantitativa forskare 
menar att kvalitativa resultat i alltför stor utsträckning bygger på forskarnas egna 
tolkningar och uppfattningar av vad som är viktigt och betydelsefullt. Kritiken gäller också 
att kvalitativa forskare sägs ha en tendens att etablera alltför nära och personliga 
förhållanden med undersökningspersonerna (Bryman 2008, s.368). Detta är ett faktum som 
naturligtvis är svårt att bortse ifrån, särskilt när det handlar om intervjuer. Jag menar dock 
att medvetenhet om detta problem, kan öka sannolikheten att forskaren förmår ställa sin 
egen uppfattning åt sidan och förhålla sig så objektiv som det är möjligt. 

Styrkan med kvalitativ metod är att den är flexibel, vilket innebär att den ständigt ger 
nya insikter och mer grundläggande förståelse av den frågeställning man arbetar med. 
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Flexibiliteten kan dock medföra svårigheter att jämföra informationen från de olika 
enheterna (Holme & Solvang 1997, s. 80). Styrkan är också att den ger en helhetsbild som 
möjliggör ökad förståelse för olika sammanhang och processer (s.79).  

Ett problem som jag mötte vid såväl genomförandet, som vid analysen, av 
enkätundersökningen var de två påståenden (nr.4 och nr.10) som formulerats i ”inte”-
form. Efter genomförandet påtalade några respondenter svårigheter med att tolka 
innebörden av dessa påståenden. Detta framkom när enkäterna inhämtades, vilket innebar 
att studiens tidsbegränsning fick avgöra att enkätunderökningen inte kunde göras om med 
justeringar i dess formulering. Flexibiliteten kunde därmed inte utnyttjas på grund av 
tidsnöd. Istället valde jag att analysera dessa påståenden individuellt och att inte medräkna 
dem i respektive kategoris sammanslagning, genom den procentomvandling som hade för 
avsikt att beskriva resultatet av hela kategorin. Genom denna åtgärd anser jag att 
eventuella missuppfattningar i enkätens påståenden nr.4 och nr.10 inte bör ha påverkat 
det totala resultatet. 

Ett annat problem med enkätundersökningen var de svarsalternativ som formulerats 
med olika grad av instämmande. ”Instämmer” och ”instämmer ibland” kan tolkas som 
samma sak, eller så kan ”instämmer” tyckas ha högre grad av instämmande än ”instämmer 
ibland”, alltså tvärtom vad enkäten visar. Detta kan ses som förvirrande för respondenten, 
men samtidigt har problemet bara påtalats i ett enda enkätsvar, och de flesta tycks ha 
förstått svarsalternativen som en graderad skala mellan det högsta alternativet ”instämmer 
helt” och det lägsta alternativet ”instämmer inte alls”. 

8.1.3 Förförståelse 

När undersökningen startade hade jag en förförståelse av fenomenet, som grundar sig i 
egna erfarenheter av förskolepedagogers syn på kvalitetsredovisningen. I förskolor 
framkommer ofta ifrågasättanden om värdet av, och nyttan med, en skriftlig 
kvalitetsredovisning, i förhållande till det arbete och den tid det tar att upprätta den varje 
vår. Min upplevelse var att många pedagoger bara ser det som ett nödvändigt ont att 
behöva skriva den där ”jobbiga och meningslösa” redovisningen som tar en massa tid från 
annat som de anser viktigare, till exempel gemensam planering i arbetslaget eller att helt 
enkelt få mer tid med barnen. Sin förförståelse är det viktigt att möta med insikt om att 
den är svår att helt bortse ifrån. Denscombe (2004, s. 207) menar att även om man inser 
att forskare inte alltid kan vara fullständigt objektiva, utan inverkan från egna 
föreställningar eller värderingar, ska god forskning ändå sträva efter objektivitet så långt 
det är möjligt under rådande omständigheter.  

Det är vanligt att förförståelsen ändras allt eftersom kunskaper och erfarenheter ändras 
under en undersöknings genomförande. Förförståelsen är aldrig något stabilt eller 
självklart, menar Thomsson (2002, s.52). Det är också min erfarenhet att hur objektiv man 
än försöker vara, är det bara att inse att förförståelsen finns där. Det kan till och med vara 
den som ligger till grund för hela undersökningens ämnesval. Genom att vara medveten om 
min förförståelse och den påverkan den skulle kunna ha på studien, har i alla fall  
förutsättningarna för att kunna förhålla mig mer objektiv ökat. Förhoppningen är 
naturligtvis att jag inte medvetet ska ha påverkat studiens resultat. ”Forskaren måste sätta 
sin egen kunskap inom  parentes” (Kihlström 2007, s. 160). 
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8.1.4 Generaliserbarhet 

Genom att jag använt både enkät och intervju som insamlingstekniker, är det empiriska 
materialet relativt omfattande i förhållande till studiens tidsmässiga storlek. Dock är den 
inte tillräckligt omfattande för att kunna vara generaliserbar, vilket heller inte var studiens 
avsikt. Enligt Stúkat (2005, s.32) är huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet inte att 
generalisera, utan istället att karaktärisera eller gestalta de resultat som framkommer. 
Denscombe (2004, s.171) beskriver generalisering som att man drar slutsatser om en hel 
grupp eller kategori av människor utifrån särskilda fall eller exempel. Detta är alltså inte 
avsikten med denna studie, då den är begränsad såväl geografiskt som urvalsmässigt med 
ett relativt litet antal medverkande respondenter. Istället var meningen att visa vad just 
dessa respondenter har för uppfattning om och erfarande av kvalitetsredovisningen. 

Då det skulle vara svårt att genomföra studien igen under statiska förutsättningar är 
det troligt att en ny undersökning inte skulle ge samma resultat. Detta kan sägas minska 
reliabiliteten, eller tillförlitligheten. För att stärka tillförlitligheten har triangulering använts. 
Detta innebär, som redan nämnts, att jag använt mer än en undersökningsteknik eller 
informationskälla, och att dessa kompletterat och/eller stärkt varandra genom jämförelser 
av dem. ”När olika metoder ger data som är mer eller mindre överensstämmande kan 
forskaren känna sig mer övertygad i sitt antagande om att resultaten är riktiga” 
(Denscombe, 2009, s.152). Trots mina försök att gynna reliabiliteten är jag medveten om 
att den kvalitativa forskningen inte lägger i fokus att visa en statistisk representation (som 
kan sägas vara en förutsättning för god reliabilitet), utan istället ägnar sig åt djupgående 
studier av människors upplevelser, vilket också Holme och Solvang (1997, s. 94) beskriver. 

När man vill utforska ett nytt område eller belysa ett känt område ur ett nytt perspektiv 
är kvalitativ metod lämplig. Den kvalitativa studien kan sedan ge inspiration till en 
kvantifierande studie som kan ge mer generaliserbar information, enligt Stukát (2005, 
s.34).  

Gällande validiteten, eller giltigheten, är den inte ett lika stort bekymmer inom 
kvalitativ forskning som reliabiliteten är (Jensen 1995, s.64). Det handlar om att kunna visa 
att data och analyser är trovärdiga, och att de är insamlade på ett sätt som är relevant och 
seriöst för den aktuella problemställningen (Trost 2005, s.113). Genom denna rapport har 
min avsikt varit att på ett tydligt och trovärdigt sätt visa undersökningens genomförande 
och resultat så som den ter sig utifrån mitt perspektiv. Min fokusering har legat i att mäta 
det som var undersökningens syfte, och att redovisa det arbetet i denna rapport. 

8.2 Resultatdiskussion 

I resultatet av enkätundersökningen kan man utläsa att svaren är genomgående 
spridda över svarsalternativen. De kan därmed sägas uppfylla den fenomenografiska 
ansatsens ambition att skildra variationen i människors uppfattningar av samma objekt 
(Marton & Booth 2000, s.146). För att få en djupare förståelse av olika erfaranden var det 
till studiens fördel att kombinera teknikerna intervju och enkätundersökning. Genom att 
angripa frågeställningarna från två olika håll stärkte resultaten till viss del varandra, 
samtidigt som det gav både pedagogers och rektorers perspektiv. 

Mitt syfte med studien var att undersöka hur pedagoger och rektorer anser att 
kvalitetsredovisningen leder till högre kvalitet i förskolan.  



 

43 

Genom att beskriva hur undersökningen genomfördes, vilken ansats, metod och 
insamlingsteknik jag använde, och därefter att beskriva hur jag tolkade resultatet av 
insamlat empiriskt material menar jag att grunderna för en god resultatredovisning finns.  

I resultatdelen har olika kategorier presenterats, vilket är typiskt för den kvalitativa 
metoden. Bell (2006, s.215) menar att kodning, eller kategorisering, utifrån helheter gör att 
man kan sammanföra viktiga frågor i sin data för att ge den mening och kunna dra 
slutsatser utifrån den. ”De data som man samlat in har egentligen ingen mening förrän 
man har identifierat olika kluster och börjat förstå vad de betyder” (s.215). Min erfarenhet 
från denna studie är att kategorierna varit en förutsättning för att komma till ett resultat. I 
intervjustudien har två kategorier analyserats och presenterats, och min avsikt har varit att 
på ett så objektivt sätt som det är möjligt beskriva respondenternas erfaranden och 
synpunkter på förskolans kvalitetsredovisning. Trots detta går det inte att komma ifrån att 
undersökningen kan vara subjektiv, då den skulle kunna ha påverkats av till exempel min 
egen förförståelse.  

Intervjustudiens resultat visar att flera rektorer har en kritisk uppfattning gentemot 
dokumentet kvalitetsredovisning. De menar dock att den indirekt kan påverka kvaliteten i 
förskolan genom att den föder diskussion och reflektion i arbetslagen. Ett vanligt inslag 
under intervjusamtalen var att rektorer inte tycker sig kunna se att kvalitetsredovisningen 
används som verktyg i den pedagogiska verksamheten, till exempel när det ska utarbetas 
nya mål eller när verksamheten ska planeras. Flera av dem menar istället att de upplever 
att pedagoger i förskolan bara ser kvalitetsredovisningen som något man måste ha, något 
som man upprättar för någon annan än sig själv. För rektorernas egen del uttrycker flera av 
dem en frustration kring den enorma mängd tid som det tar att upprätta, eller författa, 
den. Detta gäller särskilt för de rektorer som har både skola och förskola under sitt ansvar, 
eftersom de ska redovisa olika saker. För förskolans del handlar det mer om strävansmål 
som ska redovisas, vilket innebär att de inte har några formella krav på att göra individuella 
bedömningar på barns måluppfyllelse (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009, s.83). För 
skolans del är det både strävansmål, och mer statistik och siffror som ska visa hur eleverna 
nått förväntade mål.  

Det är min tolkning av intervjuundersökningen att nästan alla rektorer som medverkat i 
undersökningen menar att kvalitetsredovisningen som dokument behöver omarbetas, 
förenklas, bytas ut eller rent av tas bort helt. Istället efterlyser de en form av redovisning av 
kvaliteten i förskolan/skolan som är attraktiv såväl att arbeta med som att läsas av olika 
intressenter, och som kan fungera bättre som systematiskt och kontinuerligt verktyg i det 
pedagogiska arbetet. 

Enkätundersökningen har även den kategoriserats, för att kunna spåra delar ur 
helheten i det empiriska materialet. Kategoriseringen utgick i första hand från studiens 
syfte och frågeställningar, för att så konkret som möjligt kunna ge svar på dessa. Resultatet 
av enkätundersökningen visar fyra olika kategorier som i varierande grad går in i varandra 
och berör olika eller liknande innehåll. Det har även här varit min avsikt att på ett så 
objektivt sätt som möjligt beskriva de variationer som funnits i svaren, men eftersom 
många pedagoger i många påståenden har angett liknande svarsalternativ har det ibland 
varit utmanande att söka efter skillnader i svaren. Det har i många påståenden varit små 
skillnader mellan antalet positiva och negativa svar, ibland har det varit en skillnad på 
endast ett par respondenter. Därför har det ibland upplevts missvisande att använda ordet 
majoritet för att beskriva en grupp, ändå är det faktum att majoriteten är den grupp som 
tycker mest lika, och som är flest. Det är mer intressant att undersökningen visar att det 
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finns variationer i svaren, eftersom det ger en bild av  att kvalitetsredovisningen varken kan 
sägas vara värdelös eller värdefull i generell mening. 

Det har ibland varit lockande att tolka innebörden av de olika svarsalternativen i 
enkäten, och då särskilt alternativet ”instämmer” som är mittenalternativet mellan jakande 
och nekande svarsriktning. En tanke är att begreppet ”instämmer” inte för självklart kan 
användas i positiv mening, eftersom det också kan betyda att respondenten är tveksamt 
positiv eller neutral till påståendet. Det kan innebära att respondenten har ett inslag av 
negativ riktning i sitt svar. 

Min tolkning av enkätundersökningen är att väldigt många pedagoger i förskolan inte 
ser något större värde med kvalitetsredovisningen som dokument. De ser däremot värdet 
av de utvärderingar och diskussioner som föranleder redovisningen, men menar ofta att 
själva dokumentet upprättas bara för att de har krav på sig att göra det. Många av dem 
menar också att de använder den alldeles för sällan för att det skulle kunna ses som ett 
aktivt arbetsredskap vid till exempel planering av verksamheten. De upplever att den 
plockas fram vid de tillfällen då ledningen kräver det, vilket innebär högst två gånger per år, 
men att den däremellan inte ”existerar”. 

För att jämföra med Mohlins (2009) studie, visar den att alla nio pedagoger som 
medverkade i den menar att utvärderingen ska bidra till en bättre verksamhet för barnen. 
Mohlin menar att det tydligt går att se i respondenternas svar att de vill skapa en bättre 
kvalitet i förskolans arbete genom att utvärdera, och att de strävar efter att uppsatta mål 
ska vara ”levande”, och inte konstrueras i efterhand för att det ska se bra ut i 
kvalitetsredovisningen. Detta resultat kan i hög grad ses som överensstämmande med min 
undersöknings resultat. Fagerströms (2004) undersökning av rektorers uppfattning visar att 
hälften av de intervjuade rektorerna anser att kvalitetsredovisningen har del i skolans 
förbättringsarbete, bland annat genom att den möjliggör insyn i skolans utvecklingsarbete 
och måluppfyllelse samt visar förbättringsområden. Den andra hälften av de intervjuade 
rektorerna anser tvärtom att kvalitetsredovisningen inte fyller någon funktion när det 
gäller skolans förbättringsarbete. De menar att den är en produkt som är gjord för extern 
kontroll av verksamheten. Nästan alla rektorer i Fagerströms undersökning ansåg att 
kvalitetsredovisningen kan förbättras, bland annat genom att göra den mer begriplig för 
läsaren, begränsa den för att få ett hanterbart material, arbeta med utvärdering löpande 
under hela året och genom att ha en likvärdig redovisning i hela kommunen. Detta resultat 
är i det närmaste identiskt med mina resultat, vilket kan anses öka tillförlitligheten. 

En sammanfattning av min tolkning av helhetsresultaten i denna undersökning följer i 
nästa avsnitt, Slutsats. 

Jag vill dock avsluta diskussionen med att återigen betona att studien inte gör några 
anspråk på att vara generaliserbar, den är ej heller helt objektiv eller definitiv då det finns 
risk att egna förförståelser kan ha påverkat dess genomförande, analys och/eller resultat. 

8.3 Slutsats 

Slutsatsen av denna undersökning är att dokumentet kvalitetsredovisning i såväl 
förskolan som i skolan är, i olika hög grad, ifrågasatt. Flertalet av de pedagoger i förskolan, 
och rektorer i förskolan och skolan, som har medverkat i denna undersökning är i 
varierande grad negativt inställda till kvalitetsredovisningen som dokument. Visserligen 
menar de att den indirekt kan ge högre kvalitet, men det är genom pedagogiska 
diskussioner och kontinuerliga utvärderingar en god kvalitet i första hand kan erhållas. 
Flera pedagoger och rektorer menar till och med att den årligen upprättade 
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kvalitetsredovisningen helt borde ersättas, till exempel av någon annan form av 
dokumentation som är tydligare, enklare och mer systematisk och kontinuerlig. Några 
menar också att man bör fundera på: för Vem ska vi redovisa kvaliteten, Vad ska vi redovisa 
och Hur ska det redovisas. Jag menar att man också bör göra klart Varför vi ska redovisa 
kvaliteten, och vad vi själva kan ha för nytta och värde av det. 

Kanske är det utifrån detta underlag dags att kommunen avskaffar dokumentet 
kvalitetsredovisning! Även det nationella kravet på den har ju tagits bort. Med hänsyn till 
de pedagoger och rektorer som deltagit i studien, och till deras synpunkter och 
erfarenheter, kanske det är dags att uppta diskussion kring lämpliga, och bättre, alternativ. 

8.4 Fortsatt forskning 

Enligt Haug (2003, s.63) finns det förhållandevis lite forskning om svensk förskola, 
gällande såväl uppdragsforskning, som mer omfattande utvärderingar och fri forskning (om 
man bortser ifrån avhandlingar). ”Utifrån syftet att få en mer djupgående kunskap om 
förskolans verksamhet, funktion och effekter i ett kvalitets- och utvärderingsperspektiv”, 
menar han att det är angeläget med en större satsning på forskning. ”Forskning om 
förskolan kan skapa en bättre tillgång på kunskap om förskolan. Även om denna kunskap i 
första hand inte nödvändigtvis kan fungera som utvärdering, kommer den vid en senare 
tidpunkt att vara av värde som grund för utvärderingar” (Haug 2003, s.63). 

Förhoppningen med min undersökning, och med resultatet av den, är att den ska kunna 
fungera som inspirationskälla eller underlag för att genomföra nya studier inom 
ämnesområdet. Den kanske också kan användas för att jämföra liknande undersökningars 
resultat och därmed få fördjupad kunskap. Som jag tidigare nämnt gör denna studie inga 
anspråk på att vara generaliserbar, men delar av den kan ställas gentemot delar i en 
motsvarande studie för att ge forskaren mer underlag för att öka tillförlitligheten.  

Det skulle vara intressant med en nationellt utbredd undersökning för att få reda på 
hur pedagoger generellt upplever ett dokument som kvalitetsredovisningen för förskolan. 
Denna skulle då med fördel genomföras med kvantitativ metod, för att få empiriskt 
kvantifierbara och objektiva mätningar och observationer. Utifrån denna skulle 
generaliseringar kunna göras (Stukát 2005, s.31). 

Studiens överförbarhet kan inte ses som självklar, men ej heller omöjlig. Det skulle 
kunna gå att överföra resultaten från denna undersökning till en annan kommun med 
motsvarande förhållanden, men eftersom det handlar om ett litet antal människors 
uppfattningar och erfaranden är det huvudsakligen just denna aspekt som är intressant. 
Ambitionen var inte att framkomma med resultat som med säkerhet är överförbara, men 
förhoppningsvis kan denna undersökning bidra till en såväl bredare, som djupare, 
förståelse av fenomenet kvalitetsredovisning. Därtill kan, som tidigare nämnts, fragment 
från denna undersökning jämföras med andra studier inom ämnesområde, och/eller 
inspirera till nya studier. 
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Bilaga 1 

Tidsplan 

 

Februari 2011: 

Startskede: Planering, egna reflektioner, bolla olika tankar, intresseområden och olika 
vinklar/perspektiv. Fundera på studiens syfte och frågeställning, teori och metod, samt 
formulera frågor till enkät och intervjuer. 
Söka efter relevant litteratur och tidigare studier inom ämnet. Läsa. 
Påbörja skrivandet. Strukturera rapportens innehåll och form/utseende. 

Mars 2011:  

Genomföra intervjuer och lämna ut enkäter.  
Enkäterna besvaras och inlämnas till mig senast fredag 1 april 2011. 
Läsa för ämnet relevant litteratur. 

April 2011: 

Bearbeta inhämtad data: Organisera och analysera intervjusvaren. Strukturera och 
analysera material från enkäten.  
Rapportskrivandet pågår hela tiden. 
Läsning pågår! 

Maj 2011: 

Skriva - Skriva - Skriva  
Läsa! 

Juni 2011: 

Egen deadline för färdig rapport: onsdag 1 juni 2011. 
Deadline för att lämna rapport till handledare och examinator: tisdag 7 juni 2011, 
kl.16.30. 
Ventilering: tisdag 14 juni 2011, kl. 16.15 - 18. 
Examination: ”Förbättrat” arbete skickas senast söndag 19 juni till examinator för 
bedömning. 
Betyg meddelas: torsdag 23 juni. 



 

 

Bilaga 2 

Missivbrev 

 

Hej pedagog och kollega i förskolan! 

Sedan hösten 2009 har jag på halvfart läst Masterprogram i pedagogiskt arbete, 120 Hp, 
vid Högskolan i Borås.  
I utbildningen har jag genomfört ett antal undersökningar av verksamheten och nu under 
våren 2011 ska jag skriva min magisteruppsats. Denna föregås av en undersökning som jag 
avser göra i enkät- och intervjuform.  
Tanken är att ett antal pedagoger i förskolan får möjlighet att svara på enkätfrågor, medan 
ett fåtal rektorer för förskolan intervjuas. 
 

Etiska krav 
Deltagandet i studien är, enligt Vetenskapsrådets huvudkrav, frivilligt och kan när som helst 
under arbetets gång avbrytas.  
All insamlad data behandlas konfidentiellt och används endast i forskningssyfte. 
 

Studiens syfte 
Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger och förskolechefer anser att 
kvalitetsredovisningen leder till bättre kvalitet i förskolan, och i så fall på vilka sätt. 
 

Deadline 
För att få tid att bearbeta data, behöver enkäten vara ifylld och klar senast tisdag den 5 
april 2011, då jag kommer och hämtar den på alla medverkande förskolor. Lägg gärna alla 
besvarade enkäter i den mapp som jag bifogar och har för avsikt att tilldela någon hos er 
ansvar för. 
Är du, som jag, nyfiken på hur vi pedagoger på lokal nivå ser på kvalitetsredovisningen? 
Ägna då några minuter åt att fylla i enkäten, tänk på att en hög svarsfrekvens är viktig för 
studiens tillförlitlighet. 
Naturligtvis kommer medverkande förskolor att få tillgång till den färdiga rapporten med 
resultat från intervjuer och enkäter, senare under året. Förhoppningsvis ska den vara klar 
någon gång under sommaren 2011. 

Önskas ytterligare upplysningar kontakta mig gärna på nedanstående mailadress eller 
telefonnummer.  
Med vänlig hälsning, 
Marie Lundgren (på Högagården i Sexdrega). 
marie.lundgren@svenljunga.se 
Tel. arb. 0325 – 185 32 
Mobil. 0705 – 19 66 90 

mailto:marie.lundgren@svenljunga.se


 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor/Stödfrågor 

 
 

1. Redovisar kvalitetsredovisningen förskolans kvalitet? 
 
 

Hur? 
 

På vilka sätt? 
 
 
 

2. Används kvalitetsredovisningen som ett aktivt arbetsredskap i din/dina förskolor? 
 
 

Hur? 
 

På vilka sätt? 
 
 
 

3. Leder kvalitetsredovisningen till högre kvalitet i förskolan/förskolorna? 
 
 

Hur? 
 

Vad skulle behövas mer? 
 
 
 

4. Används kvalitetsredovisningen för att upprätta nya prioriterade mål? 
 
 

Hur? 
 

På vilka sätt? 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 

Enkätundersökning 

Denna enkätundersökning har för avsikt att ta reda på pedagogers uppfattning om 
kvalitetsredovisningen, samt hur de anser att den leder till högre kvalitet i förskolan. 

Kryssa i den ruta som bäst överensstämmer med din åsikt i respektive påstående genom 
att gradera svaret mellan de olika alternativen. 

Tänk på att svara utifrån vad som stämmer just för Dig, på Din förskola. 

Du har också möjlighet att lämna kortfattade kommentarer till varje fråga. 

Försök att svara så ärligt som möjligt, utan funderingar på vad du förväntas svara. Du är 
helt anonym i studien. 

Beräknad tid för att fylla i enkäten är cirka 10 minuter. 

Tack för din medverkan! 

 

Enkätfrågor/påståenden: 

1.Kvalitetsredovisningen är ett viktigt dokument för mig i mitt pedagogiska arbete. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 
                   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Kvalitetsredovisningen är ett aktivt verktyg för mig i mitt pedagogiska arbete. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

3.Jag deltar aktivt i upprättandet av kvalitetsredovisningen. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Jag deltar inte i upprättandet av kvalitetsredovisningen. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.Jag är insatt i kvalitetsredovisningens syfte. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.I kvalitetsredovisningen redovisas resultatet av förskolans måluppfyllelse. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

7.Genom kvalitetsredovisningen kan pedagoger få information om hur förskolan kan uppnå 
högre kvalitet. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 
 

                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8.Kvalitetsredovisningen används när arbetslaget ska utarbeta nya mål för verksamheten. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.Kvalitetsredovisningen är nödvändig för förskolans kvalitetsarbete. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.Kvalitetsredovisningen används inte som verktyg i förskolans kvalitetsarbete. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

11.Kvalitetsredovisningen redovisar förskolans reella kvalitet. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.Kvalitetsredovisningen hjälper till att höja förskolans kvalitet. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.Kvalitetsredovisningen fungerar i sin nuvarande form som ett värdefullt arbetsredskap. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.Kvalitetsredovisningen bör utvecklas/omarbetas för att bli ett värdefullt arbetsredskap. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

15.Kvalitetsredovisningen upprättas enbart för att ledningen och skolverket kräver detta. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16.Jag använder kvalitetsredovisningen när jag planerar verksamheten. 

Instämmer       Instämmer         Instämmer         Instämmer        Instämmer              Vet inte 
   helt                  ibland                                               sällan                inte alls 

 

                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


