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SAMMANFATTNING 

Inledning  

Det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan syftar till att utveckla arbetet genom att 

synliggöra vilka läroplansmål som uppnåtts samt vilka utvecklingsområden som finns att arbeta 

vidare med. Under utbildningen till förskollärare har vi upptäckt olikheter i hur arbetet 

genomförs vilket gjorde oss nyfikna på att studera det här vidare. Då det är lagstadgat att barn 

ska delta i det systematiska kvalitetsarbetet väcktes en nyfikenhet om hur förskollärare uppfattar 

att det genomförs i praktiken. 

Studiens syfte 

Studiens syfte är att undersöka i vilka moment förskollärare beskriver att barn deltar i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Metod 

Studien bygger på en kvalitativ undersökning med self report som datainsamlingsmetod. 

Urvalet bestod av verksamma förskollärare, totalt har fem stycken förskollärare ingått i studien. 

Som sedan analyserats med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt.   

Resultat 

Förskollärarna i studien beskriver att barn deltar i det systematiska kvalitetsarbetet genom att 

barn tillåts vara delaktiga i främst dokumentationsarbetet men även också i reflektionen. Ofta 

synliggörs barns intresse i teamarbetet och i utformningen av lärmiljöer. Respondenterna 

poängterar att digitala hjälpmedel underlättar barns deltagande i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Samtliga förskollärare uttrycker sig positivt till att barn deltar i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Vidare önskar förskollärarna större möjligheter för att kunna fortsätta utveckla 

arbetet i samarbete med barnen. 

 

  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ........................................................................................................................ - 1 - 

SYFTE .................................................................................................................................. - 2 - 

Frågeställningar: ............................................................................................................................................... - 2 - 

BEGREPPSDEFINITION .................................................................................................. - 2 - 

BAKGRUND ........................................................................................................................ - 3 - 

Struktur och metoder i det systematiska kvalitetsarbetet ............................................................................. - 3 - 

Kvalitet i förskolan ............................................................................................................................................ - 5 - 

Barns delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet .................................................................................... - 5 - 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ..................................................................................... - 6 - 

Sociokulturell teori ............................................................................................................................................ - 6 - 

METOD ................................................................................................................................ - 7 - 

Kvalitativ metod ................................................................................................................................................ - 7 - 

Self report som verktyg .................................................................................................................................... - 8 - 

Urval ................................................................................................................................................................... - 8 - 

Genomförande ................................................................................................................................................... - 9 - 

Forskningsetik ................................................................................................................................................... - 9 - 

Tillförlitlighet och giltighet ............................................................................................................................. - 10 - 

Analys med hjälp av hermeneutik ................................................................................................................. - 11 - 

RESULTAT ....................................................................................................................... - 12 - 

Svårigheter och möjligheter i systematiskt kvalitetsarbete ......................................................................... - 12 - 

Att utgå från barns intressen ......................................................................................................................... - 13 - 

Barn deltar genom digitala verktyg ............................................................................................................... - 14 - 

Barn deltar med fokus på temaarbete och aktiviteter ................................................................................. - 15 - 

Deltagande genom reflektion och utvärdering ............................................................................................. - 15 - 

Sammanfattning av resultat utifrån studiens syfte ...................................................................................... - 16 - 

DISKUSSION .................................................................................................................... - 17 - 



 

 

Resultatdiskussion ........................................................................................................................................... - 17 - 
Svårigheter och möjligheter i systematiskt kvalitetsarbete........................................................................... - 17 - 
Att utgå från barns intressen ......................................................................................................................... - 17 - 
Barn deltar genom digitala verktyg .............................................................................................................. - 18 - 
Barn deltar med fokus på temaarbete och aktiviteter ................................................................................... - 18 - 
Deltagande genom reflektion och utvärdering ............................................................................................. - 19 - 

Metoddiskussion .............................................................................................................................................. - 19 - 

Didaktiska konsekvenser ................................................................................................................................ - 20 - 

Vidare forskning ............................................................................................................................................. - 20 - 

REFERENSER ...........................................................................................................................  

BILAGOR ...................................................................................................................................  

Bilaga 1 .....................................................................................................................................................................  

Bilaga 2 .....................................................................................................................................................................  

Bilaga 3 .....................................................................................................................................................................  
 

 



- 1 - 

 

INLEDNING  
Förskolan är starten för det livslånga lärandet för de allra flesta barn i Sverige. Sheridan & 

Pramling Samuelsson (2016, s. 11) redogör för en samstämmighet inom forskningen där allt 

fler forskare är överens om att de första åren är av stor vikt för hur vi människor tar till oss 

kunskap genom livet samt förhåller oss till vår omvärld. Liknade resonemang förs även 

internationellt, Siraj-Blatchford & Sylva (2004, s. 713) har i sin forskning i Storbritannien sett 

att förskolan har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Det är viktigt att förskolan 

håller en god kvalitet för att alla barn ska få samma chans till utveckling och lärande. I Läroplan 

för förskolan, under rubriken uppföljning, utvärdering och utveckling står det bland annat: 

 

 

För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. Syftet med utvärdering är 

att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för 

utveckling och lärande (Lpfö 98 rev. 2016, ss. 14–15). 

 

 

Insulander & Svärdemo Åberg (2014, s. 15) påtalar att genom ett systematiskt kvalitetsarbete 

kan barns lärande synliggöras, samt påvisa vilka utvecklingsområden förskolan behöver arbeta 

med. Det systematiska kvalitetsarbetet är enligt vår uppfattning ett verktyg, som synliggör för 

pedagoger hur just deras förskola arbetar för att uppnå läroplansmålen men även vad som 

behöver utvecklas för ännu större måluppfyllelse. Genom att låta barnen delta i de olika delarna: 

dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling ges de möjlighet att kunna vara med 

och påverka förskolans innehåll. Under vår utbildning till förskollärare, i diskussioner med 

andra förskollärarstudenter som alla även är pedagogiskt verksamma, upptäcktes hur olika det 

systematiska kvalitetsarbetet ser ut beroende på vilken förskola man är verksam i och vilken 

ens huvudman är. I en kunskapsöversikt, som en av oss var delaktig i, undersöktes systematiskt 

kvalitetsarbete med fokus på vad forskningen säger om hur kvaliteten säkerställs i förskolan 

samt vad systematiskt kvalitetsarbete bör innehålla för att säkerställa kvaliteten. Resultatet av 

kunskapsöversikten visar att kvalitetsarbete ofta används som en utvärdering av de aktiviteter 

som gjorts, inte som en kunskapskälla på vad som behöver göras eller vad barn och pedagoger 

har lärt sig.  Vidare efterfrågade pedagoger mer kunskap kring hur och vad som ska 

dokumenteras, utvärderas och reflekteras. Det här har gjort oss nyfikna på att undersöka ämnet 

ytterligare. Vårt examensarbete fokuseras på hur förskollärare får barnen i verksamheten att 

delta i det systematiska kvalitetsarbetet. I Skolverkets allmänna råd med kommentarer, 

Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet (2015, s. 18) finns förtydliganden om hur det 

ska ske: 

 

Barnen ska ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet medan eleverna ska ges möjlighet 

att medverka i arbetet. Graden av deltagande och medverkan beror på barnens och 

elevernas ålder och utvecklingsnivå. 

 

Det finns en vinst för varje barn att få möjlighet till att delta i ett systematiskt kvalitetsarbete, 

genom reflekterande frågor ges förutsättningar att utveckla språklig förmåga och ett socialt 

samspel (Eidevald 2017, s. 23).  
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SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka i vilka moment förskollärare beskriver att barn deltar i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Vi har koncentrerat oss på hur förskollärare upplever att barn 

deltar i de olika momenten: dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling. 

Frågeställningar: 

 Hur beskriver förskollärarna att barn deltar i det systematiska kvalitetsarbetet gällande 

ovanstående moment? 

 

 I vilka delar och på vilket sätt upplever förskollärarna att barn deltar i det systematiska 

kvalitetsarbetet? 

I vårt examensarbete kommer fokus ligga på att undersöka arbetssätt, uppfattningar och 

skillnader på vilket sätt förskollärare upplever att barn görs delaktiga i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

BEGREPPSDEFINITION 

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att utvärdera förskolans kvalitet, vilket ska ge varje enskilt 

barn de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. Samt att synliggöra vilka 

förbättringsområden som verksamheten behöver arbeta vidare med (Lpfö 98 rev. 16, s. 14). 

I examensarbetet används både orden delta och delaktig, då vi läst och tolkat det som synonymt 

när olika forskare beskriver hur barn deltar eller är delaktiga i olika situationer. Delaktighet/ 

deltagande handlar om att kunna påverka, vilket för barn i förskolan kan innebära att det finns 

möjlighet till att fatta beslut, ta egna initiativ och att göra egna val (Emilson 2008, ss. 29-30). 

I studien används både förskollärare och pedagog, med pedagog avser vi alla som arbetar i 

barngruppen på förskolan så som förskollärare, barnskötare samt eventuellt outbildad personal. 

I examensarbetet hänvisar vi till både den nuvarande läroplanen (Lpfö 98 rev. 2016) och även 

den kommande läroplanen som tas i bruk 1 juli 2019 (Lpfö 18). 
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BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras tidigare forskning och litteratur kring systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan. Utifrån syftet att undersöka i vilka moment förskollärare beskriver att barn deltar i 

det systematiska kvalitetsarbetet. Nedan behandlas struktur och metoder i det systematiska 

kvalitetsarbetet, kvalitet i förskolan samt barns delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Struktur och metoder i det systematiska kvalitetsarbetet 

Förskolan har sedan länge en historia av att observera, dokumentera, och utvärdera. Det har 

skett med fokus både på barns utveckling och på förskolans verksamhet (Eidevald 2017, s. 29).  

Förskolans kvalitetsredovisning och hur den skulle gå till fanns tidigare i Skolverkets allmänna 

råd om kvalitetsredovisning (SKOLFS2006:18). När den nya skollagen (2010:800) infördes 

2010 avskaffades kravet på kvalitetsredovisning och i stället infördes ett förtydligande krav på 

att varje förskola ska bedriva ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete. Kraven på att arbeta 

med systematiskt kvalitetsarbete är även inskrivet i förskolans läroplan sen den reviderades 

2010 (Läroplan för förskolan  98 rev. 2016, ss. 14–15). Eriksson Bergström & Yourston (2017, 

s. 16) klargör att förändringarna i läroplanen gjordes för att stärka det pedagogiska arbetet men 

också för att kvaliteten på förskolorna i landet ska bli likvärdig. Vidare förklarar Eriksson 

Bergström & Yourston (2017, s. 16) att i ett systematiskt kvalitetsarbete identifieras och 

synliggörs utvecklingsområden samt via dialog och delaktighet kan orsaker till eventuella 

brister förtydligas. Systematiskt kvalitetsarbete är en kvalitetssäkring som gäller alla förskolors 

arbete och som pekar på att det är något som ska ske kontinuerligt. I dagsläget är det valfritt hur 

man säkrar kvaliteten i förskolorna, vilket gör att arbetet ser väldigt olika ut på olika förskolor 

runt om i landet. I och med att det är valfritt hur det systematiska kvalitetsarbetet genomförs 

finns en stor frihet i hur varje förskola kan utforma sitt systematiska kvalitetsarbete. Friheten 

har även skapat en stor osäkerhet menar Eriksson Bergström & Yourston (2017, s. 17). 

Förenklat förklarar Eidevald (2017, s. 6) att förut riktades dokumentationen till att beskriva vad 

som gjorts i verksamheten, nu ska fokus istället riktas mot att dokumentera hur det man gjort 

har gjort skillnad för barn, pedagoger eller för verksamheten i stort. 

Eriksson (2015, s. 18) förtydligar att kvalitetsarbetet i förskolan är då läroplanen omsätts i 

praktiken, att kunna styrka hur det görs och kunna redovisa vilken förändring som skett för 

barnen i verksamheten. Vidare poängterar Eriksson (2015, ss. 34–35) att i det systematiska 

kvalitetsarbetet ska det synliggöras hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt utvecklas 

inom varje målområde i läroplanen, där förskollärare också ska få syn på förskolans 

förutsättningar för utveckling och lärande. Genom att följa upp resultaten i det systematiska 

kvalitetsarbetet kan det användas för att utveckla förskolans kvalitét, vilket är förskollärarens 

samt rektorns ansvar.  
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Sheridan Williams & Sandberg (2013, s. 125) förklarar att systematiskt kvalitetsarbete innebär 

att arbeta systematiskt i olika steg och följa en viss ordning: planering, genomförande, 

observera/dokumentera och utvärdera och analysera i termer för barns utveckling och lärande. 

Genom att följa de stegen menar Sheridan Williams & Sandberg (2013, s. 125) att det skapas 

förutsättningar för att utveckla kvaliteten på förskolan samt främja barns utveckling, lärande 

och välbefinnande. 

  

(Skolverket 2015, s. 25) 

I Skolverkets allmänna råd med kommentarer, Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet 

(2015, s. 25) finns en figur som förklarar arbetet med att utveckla förskolans kvalitet som en 

cyklisk process med olika faser. För att kunna se om det har skett en utveckling behöver de 

olika faserna i kvalitetsarbetet dokumenteras. Varje fas är beroende av den föregående och 

påverkar den som kommer efter, genom att se helheten skapas systematik. Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2016, s. 61) redogör för hur utvärdering av förskolans kvalitet går till, det går ut 

på att söka kunskap om resultatet av verksamheten som bedrivs i förhållande till barns lärande 

och läroplanens syfte. Om utvärdering ska ses som betydelsefull måste kvalitetsbedömningen 

stödjas på information som på ett systematiskt sätt samlats in med tydliga syften. Exempelvis 

en förskoleavdelning har som prioriterat mål att arbeta kring leken, genom att utgå från 

barngruppens behov och intresse bryts läroplansmålen ned till vad pedagogerna ska rikta in sig 

mot. Under terminen dokumenteras, reflekteras och utvärderas verksamheten kontinuerligt mot 

det satta målet. Var är vi, vart ska vi, hur gör vi och hur blev det är frågor till hjälp för att komma 

vidare i det systematiska kvalitetsarbetet. Utvärderingens syfte är att synliggöra vilka mål som 

uppfyllts samt att leda till utveckling, där både styrkor och svagheter tydliggörs (Sheridan & 

Pramling Samuelsson 2016, ss. 61–62). Genom att få syn på vilka svagheter som finns 

möjliggörs ett förändringsarbete. 

I den svenska förskolan ska både utveckling, lärande och omsorg vävas samman (Lpfö 18 s. 7; 

Lpfö 98 rev. 16, s. 5). Elfström Pettersson (2018, s. 9) framhåller i sin forskning att förskollärare 

oftast i det systematiska kvalitetsarbetet skriver om det tematiska arbetet som bedrivs i 

förskolan. Liknande resonemang för Insulander & Svärdemo Åberg (2014, s. 14) som sett i sitt 

forskningsresultat att det är just själva utförandet som beskrivs, eller det planerade utförandet 
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av aktiviteter. Det är mer sällan förskollärare dokumenterar vilken kunskap barnen förväntas 

tillgodose sig, eller har tillgodosett sig i en aktivitet. Vidare menar Elfström Pettersson (2018, 

s. 9) att omsorgsbiten sällan görs synlig i det systematiska kvalitetsarbetet. Ett varningens finger 

lyfts, då bara en del av förskolans verksamhet görs synlig medan omsorgsbiten inte alls 

dokumenteras i värsta fall. 

Kvalitet i förskolan 

Forskning (Brodin & Renblad 2014, s. 318; Sheridan, Williams & Sandberg 2013, s. 126; Siraj-

Blatchford & Sylva 2004, s. 713) visar på att det finns både kort- och långsiktiga fördelar för 

både barn och samhälle att förskolan håller hög kvalitet. Sheridan, Williams och Sandberg 

(2013, s. 126) påtalar vikten av att förstå vad god kvalitet i förskola innebär. Skollagen 

(2010:800, s. 10) preciserar kvalitet i förskolan som ökad måluppfyllelse.  Läroplanens (Lpfö 

98 rev. 2016) syfte är att den pedagogiska verksamheten ska höja kvaliteten och skapa en 

likvärdig förskola för alla över hela landet förklarar Sheridan & Pramling Samuelsson (2016, 

s. 14). Vidare poängterar Sheridan & Pramling Samuelsson (2016, s. 7) att kvalitet handlar om 

att barn i förskolan har rätt att få de förutsättningar de behöver för att lära och komma vidare i 

sin utveckling. Kvalitetsarbetets syfte handlar ytterst om att få fram vilka förutsättningar som 

är väsentliga för att kunna arbeta mot de nationella målen i läroplanen (Lpfö 18; Lpfö 98 rev. 

2016) för förskolan och Skollagen (2010:800). Eriksson (2015, s .33) påtalar att det högre 

kvalitetskrav som ställs handlar om att förskollärare ska kunna visa genom dokumenterade 

analyser vad som gjorts, och vad som uppnåtts i förskolans praktiska arbete, vilket beskrivs i 

avsnittet uppföljning, utvärdering och utveckling i läroplanen (Lpfö 98 rev. 2016 s. 14–15). 

Vidare betonar Eriksson (2015, s. 28) att det finns både yttre och inre förutsättningar för en god 

kvalitet på förskolan. De yttre kan vara personaltäthet, ekonomi och barngruppernas storlek. De 

inre förutsättningarna handlar om det pedagoger själva kan påverka, så som kommunikation, 

förhållningssätt, samspel, tillåtande klimat, förståelse och kollegialt lärande. Eriksson (2015, s 

.28) förklarar att kvalitet i förskolan handlar om möten mellan barnen i gruppen, barnen och 

pedagogen och även mellan barnen och miljön de vistas i på förskolan. För att uppnå den sortens 

kvalitet i förskolan gäller det att förvalta dessa möten mellan pedagoger och barn, skapa 

möjligheter och förutsättningar som gör att de som ingår i relationerna ser sin egen utveckling 

och sitt eget lärande. 

Barns delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 15) framhålls att det är förskollärarna samt 

förskolechefen som ansvarar för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs men att hela 

arbetslaget ska vara delaktiga. Öqvist och Cervantes (2018, s. 40) poängterar att det 

systematiska kvalitetsarbetet ska riktas mot hur förskolans verksamhet skapar möjligheter för 

barns utveckling och lärande.  Även Sheridan & Pramling Samuelsson (2016, s. 14) konstaterar 

att det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas med funktioner som är både kontrollerade och 

utvecklande för alla inblandade i verksamheten med inflytande från både barn och 

vårdnadshavare. I skollagen (2010:800 kap 4§9) står det att barn aktivt ska få ta del i att 

vidareutveckla samt få inflytande över utbildningen. Hur barnen ska delta ska anpassas utifrån 

ålder och mognad. Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. 18; Lpfö 98 rev. 2016, ss. 14–15) tar 

upp att både barn och deras vårdnadshavare ska göras delaktiga och deras röster ska lyftas fram 

i utvärderingen av förskolan. Det ska även finnas ett tydligt barnperspektiv som all utvärdering 

tar avstamp i. Sheridan & Pramling Samuelsson (2016, ss. 58-59) redogör för att medverkan 

kan handla om att barnen själva dokumenterar eller ger uttryck för hur de tycker och tänker i 

olika situationer. Vidare betonar Sheridan & Pramling Samuelsson (2016, s. 72) vikten av att 
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utvärderingsmetoderna består av ett barnperspektiv och att barnens röster blir hörda. Genom att 

metoderna testas och utvecklas i samspel med barnen får pedagogerna reda på vad som är viktigt 

utifrån barnens perspektiv. Sheridan, Williams och Sandberg (2013, s. 124) menar att det är 

komplext att fånga barns lärprocesser och att behov finns för kompetensutveckling inom 

området. Vidare hänvisar Sheridan, Williams & Sandberg (2013, s. 131) till en granskning av 

förskolors systematiska kvalitetsarbete gjord av Skolinspektionen (Förskolans pedagogiska 

uppdrag 2011:10) som skriver att fokus behöver flyttas från att dokumentera barns görande till 

att dokumentera barns lärande. Granskningen påtalar att barnen görs delaktiga genom att 

utvärdera vad barnen tyckte om en viss aktivitet, inte om vilken kunskap de tillgodo sett sig. 

Även här lyfts att det oftast utvärderas kring de aktiviteter och temaarbeten som pågår på 

förskolan.  Sheridan, Willams och Sandberg (2013, s. 142) konstaterar i sitt forskningsresultat 

att pedagoger upplever digitala verktyg som ett enkelt hjälpmedel vilket underlättar arbetet med 

att dokumentera. Med digitala verktyg kan barns utveckling och lärande fångas upp, både här 

och nu men även över en längre tid. Vidare menar Sheridan, Willams och Sandberg (2013, s. 

142) att tekniken gör att barn på ett enkelt sätt kan bli medkonstruktörer och själva delta i 

dokumentationsprocessen. Elfström Pettersson (2015, ss. 244–245) lyfter i sin forskning att 

barns deltagande ofta begränsas och är beroende av vad pedagogerna tänkt sig dokumentera. 

Det är sällan barnen tillfrågas vilken dokumentationsmetod de skulle vilja använda eller vad 

barnen önskar dokumentera. Vidare såg Elfström Pettersson (2015, s. 244) att det nästan alltid 

var pedagogerna som utförde själva dokumentationen och barnen deltog genom att vara föremål 

för fotografierna eller videofilmerna. För att möjliggöra barns deltagande i 

dokumentationsprocessen är den viktigaste faktorn hur pedagogerna tillvaratar det barn visar 

intresse för, av mindre vikt är vilket sätt som används (Elfström Pettersson 2015, s. 245). 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Utifrån studiens syfte som är att undersöka i vilka moment förskollärare beskriver att barn deltar 

i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan är den sociokulturella teorin relevant. 

Läroplanen bygger på sociokulturella teorier kring barns lärande, där kommunikation och 

samspel står i fokus (Eriksson 2015, s. 20; Strandberg 2006, s. 135). I ett sociokulturellt 

perspektiv skapas ny kunskap när barn eller vuxna deltar i sammanhang med en mer kunnig 

person (Williams 2006, s.47).  

Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin vilar på Vygotskijs tankar om interaktion som ett centralt verktyg för 

lärande och utveckling (Strandberg 2006, s. 54). Säljö (2014, s. 235) beskriver lärande och 

utveckling som sociokulturella fenomen där ny kunskap skapas genom delaktighet. Genom att 

låta barn delta i det systematiska kvalitetsarbetet, uppstår möjligheter för att utveckla 

verksamheten ur ett barnperspektiv. Som en följd av att barn deltar kan även ny kunskap skapas 

hos såväl barn som pedagoger. Vidare förklarar Säljö (2014, s. 35) att människan formas av 

sociala och kulturella erfarenheter, hur människor tänker, kommunicerar, beter sig samt 

uppfattar världen runt omkring, beror på deras erfarenheter snarare än vad som är genetiskt eller 

instinkt. När pedagoger i förskolan tillåter barn att delta aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet 

ges förutsättningar för barn att utveckla förståelse för bland annat de demokratiska processer 

som förskolan ska vila på (Lpfö 98 rev.16 s. 4).  

I sociala sammanhang kan delaktighet utvecklas bland annat genom samtal men också genom 

interaktion, som till exempel i bild och skapande eller via digitala verktyg. Vygotskij använde 

begreppet mediering, vilket innebär att människors tänkande utvecklas via den kultur som finns, 

men även via intellektuella och fysiska redskap. I ett sociokulturellt perspektiv kan digitala 
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redskap användas som en artefakt för att skapa ny kunskap. Mediering kan förklaras som att 

artefakterna förmedlar kunskap men det behövs en mänsklig tolkning och bearbetning av det 

som artefakten förmedlar för att ny kunskap ska uppstå. De digitala verktygen kan således ge 

pedagoger och barn kunskap men det behövs interaktion mellan verktyg och barn eller pedagog 

för att tolka vad artefakten förmedlar (Säljö 2014, ss. 80-82). Strandberg (2006, s. 66) betonar 

vikten av att låta barn delta i interaktionella aktiviteter, vilket innebär när barnet är involverat 

eller delaktig i en aktivitet, eftersom det är då lärande sker som bäst. Genom att involvera och 

låta barnen aktivt delta i det systematiska kvalitetsarbetet skapas möjligheter till ny kunskap. I 

den kommande läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 5) betonas att förskolan ska ge barnen 

möjlighet till delaktighet och inflytande över sin utbildning. Vidare står att läsa: Förskollärare 

ska ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll (Lpfö 18, s. 

16). Vilket bland annat kan uttryckas i det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt Säljö (2014, s. 

37) skapas ny kunskap när människor deltar i praktiska och kommunikativa samspel med andra. 

När barnen tillåts delta i det systematiska kvalitetsarbetet kan ny kunskap skapas hos såväl barn 

som pedagoger. Liknande resonemang för Dysthe (2003, s. 52) som poängterar att till följd av 

interaktion kan kunskap och förståelse bildas.  Det är i deltagandet av socialt organiserade 

aktiviteter som lärande sker. Vygotskijs (1978, ss. 86–87) teori om den proximala 

utvecklingszonen är en väsentlig del inom den sociokulturella sfären. Han förklarar begreppet 

som avståndet mellan vad en person kan klara av själv kontra med hjälp av någon som kan mer.  

Förenklat handlar den proximala utvecklingszonen om att ta nästa steg i kunskapsutvecklingen. 

Med hjälp av någon mer kunnig (vuxen eller barn) som ställer ledande frågor eller visar hur 

något görs, skapas förståelse och ny kunskap. Med hjälp av en pedagog kan barnen göras 

delaktiga och på så sätt få ett reellt inflytande i verksamheten, genom att delta i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

METOD 
För att få svar på studiens syfte och frågeställningar används en kvalitativ metod med self report 

som verktyg. Self report är en datainsamlingsmetod där utgångspunkten kan vara skrivna texter 

(Davidsson 2007, s. 70). För att skapa förståelse, tolka och förmedla förskollärarnas svar 

används hermeneutik (Westlund 2015, s. 71). Genom ett hermeneutiskt förhållningssätt 

bearbetas förskollärarnas svar på studiens syfte, som är att undersöka i vilka moment 

förskollärare beskriver att barn deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Kvalitativ metod 

Denscombe (2018, s. 393) menar att data inom kvalitativ forskning som regel baseras på ord i 

någon mening, oftast genom intervjuer eller skriftliga dokument. Kihlström (2007, ss. 228–229) 

förklarar att i en kvalitativ metod är förhoppningen att kunna urskilja vad som kännetecknar ett 

visst fenomen. Det kan exempelvis ske genom att identifiera gemensamma nämnare och 

strukturer i olika berättelser. Vidare nämner Kihlström (2007, ss. 228–229) även hur ett 

fenomen kan komma att förklaras på olika sätt av olika personer som intressant för analysen. 

Då studiens syfte bygger på att ta reda på förskollärares upplevelser och erfarenheter föll valet 

på kvalitativ metod för undersökningen. Björkdahl Ordell (2007, s. 196) beskriver att syftet 

med kvalitativa studier handlar om förståelse för något medan syftet med kvantitativa studier 

handlar om förklaringar. Därav har kvantitativ metod inte varit aktuell för studien. 
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Self report som verktyg 

I studien valdes self report som datainsamlingsmetod. Davidsson (2007, s. 70) förklarar self 

report som ett verktyg för att få lärdom om individers uppfattningar och kunskaper kring en 

viss företeelse utifrån en skriven text. Förskollärarna i studien uppmanades att skriva en 

berättelse om sina upplevelser och erfarenheter utifrån en beskrivande frågeställning (bilaga 3). 

Fördelen med att välja self report jämfört med intervju i studier, är att respondenterna ges 

tillfälle till att reflektera och delge sina erfarenheter kring ett visst ämne utan att bli avbruten 

eller påverkas av en intervjuares följdfrågor (Davidsson 2007, ss. 71–73).  För att använda sig 

av self report som verktyg framhåller Davidsson (2007, s. 71) att det är av vikt att 

frågeställningen är tydligt och enkelt formulerad så att missförstånd minimeras och 

respondenternas erfarenheter hamnar i fokus. En nackdel med self report som metod kan dock 

vara att tillfälle för att ställa följdfrågor inte finns, ifall svaren behöver utvecklas. Self report 

valdes för att förskollärarna i lugn och ro och med egna ord utifrån sina egna erfarenheter, skulle 

få möjlighet att delge hur de arbetar med att få barnen att delta i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Frågorna i studien (bilaga 3) formulerades så att fokus i texten hamnade på 

förskollärarnas erfarenheter och kunskaper, där både positiva och negativa upplevelser gavs 

utrymme att avhandlas (Davidsson, 2007, s. 71). Förskollärarna uppmanades att svara så 

utförligt och detaljerat som möjligt. 

Urval 

Genom att handplocka nio verksamma förskollärare för studien, gjordes ett subjektivt urval. 

Denscombe (2018, s. 67) hävdar att genom ett subjektivt urval blir studien på så sätt mer 

vägledande än om konventionella sannolikhetsurval hade använts. Subjektiva urval görs med 

ett särskilt syfte i åtanke där ett medvetet val av respondenter görs med tanke på deras 

förförståelse, i detta fall utbildade förskollärare (Denscombe 2018, ss. 67–68). Alla nio 

förskollärare tackade till en början ja till att delta i studien men på grund av stress och tidsbrist 

valde fyra förskollärare sedan att avstå vilket resulterade i att vi fick svar från fem respondenter.  

Även bekvämlighetsurval användes i och med att de förskollärare som tillfrågades om 

deltagande i studien är förskollärare vi känner till (Trost & Hultåker 2016, ss. 31–32). Vidare 

poängterar Denscombe (2018, s. 71) att tidsbristen kan vara ett gott skäl till att använda 

fördelaktiga alternativ så som bekvämlighetsurvalet, i vårt fall var det att vi hade kännedom om 

förskollärarna sedan innan. Kollegor på våra nuvarande arbetsplatser tillfrågades inte, på grund 

av att vi är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet som sker där. På så sätt kan resultaten 

tolkas mer objektivt än om vi hade använt oss av våra kollegor. 

Studien syftar till att ta reda på hur förskollärare upplever att de får barnen delaktiga i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Förskollärare bör ha en djupare kännedom i det systematiska 

kvalitetsarbetet än exempelvis barnskötare eller annan personal i förskolan, då det är 

förskollärarens ansvar att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs (Lpfö 18 s 18; Lpfö, 98 

rev. 2016, ss. 14–15). Studien utfördes på två olika orter i södra Sverige. Teoretiskt relevanta 

urval för forskningsmetoden är förskollärare samt verksamma år inom yrket. Fyra av fem 

förskollärare som deltog i studien visade sig ha lång erfarenhet (20 år eller mer) av att arbeta i 

förskolans verksamhet och har på så sätt följt med i utvecklingen av läroplanen och det 

systematiska kvalitetsarbetet. Den femte förskolläraren är nyutexaminerad men har arbetat som 

barnskötare under tio år. 



 

- 9 - 

 

Genomförande 

Efter genomgång av forskning och litteratur inom systematiskt kvalitetsarbete utformades syftet 

och den frågeställning studien utgår ifrån. Val av self report som metod gjordes utifrån att vi 

ville få fram förskollärares upplevelser och erfarenheter. Vi blev inspirerade till metoden när vi 

tog del av tidigare examensarbeten på Diva portalen. Eftersom vi är två studenter som bor på 

två olika orter i landet så har mycket behandlats via telefon, mail och i OneDrive. För att öka 

tillförlitligheten till frågorna i self reporten genomfördes en förstudie. I förstudien tillfrågades 

två förskollärare från olika avdelningar på en och samma förskola. På så sätt kan eventuella 

problem eller oklarheter rättas till och undvikas i huvudstudien (Kihlström, 2007 s. 231; Patel 

& Davidson, 2011 s. 86). Vidare poängterar Patel & Davidsson (2011 s. 61) att presentation av 

frågeställningen så kommentarer och kritik framförs kan vara av vikt för den fortsatta 

forskningsprocessen. Efter synpunkter från deltagarna i förstudien ändrades frågeformuläret 

något och ett förklarande citat från Skolverkets allmänna råd med kommentarer, Systematiskt 

kvalitetsarbete – för skolväsendet (2015, s. 18) lades till. För att tydliggöra frågeställningen och 

förenkla för respondenterna skrevs ett antal meningar och frågor som stöd i skrivandet (bilaga 

3). 

I ett första stadie kontaktades förskolecheferna muntligen, via telefonsamtal eller personliga 

möten på de olika förskolorna för att få tillåtelse att genomföra studien. Alla tillfrågade 

förskolechefer samtyckte till studien. Därefter mailades informationsbrev, samtyckesblankett 

och frågeformulär ut till samtliga deltagare (bilaga 1, 2 & 3).  Förskollärarna i studien fick 

möjlighet att reflektera och återkomma till frågorna under tio dagars tid sen mailades svaren i 

retur. En utmaning, som vi såg det, kunde vara tiden det tar att besvara frågorna så utförligt och 

sanningsenligt som möjligt, då vi är väl medvetna om den tidspress många pedagoger inom 

förskolan upplever. Därav gavs respondenterna god tid till att besvara frågorna, vi fanns även 

tillgängliga via mail och telefon för att besvara eventuella oklarheter. Respondenterna 

uppmanades att besvara self reporten digitalt, med max två dataskrivna A4 sidor, på så sätt gavs 

en uppfattning om svarens förväntade volym, samt att det säkerställs att analys och bearbetning 

kan genomföras inom tidsramen för examensarbetet. Uppgifter som utbildningsår, verksamma 

år och vilka åldrar barngruppen bestod av ansågs vara av intresse för studien. Då det 

systematiska kvalitetsarbetet lagts till i läroplanen (Lpfö 98 rev. 2016, ss. 14–15) år 2010 var 

tanken att förskollärare som nyss fått sin utbildning eventuellt fått en djupare förståelse för 

kvalitetsarbetet då det numera ingår i utbildningen. Även ålder på barngruppen såg vi som 

relevant, då vår förförståelse var att det kan vara svårare att få de minsta barnen delaktiga.  

Ansvar för insamling av empirin delades upp mellan oss utifrån de respondenter man själv 

kontaktat för studien. I resterande delar av examensarbetet har vi båda varit gemensamt aktiva.  

Forskningsetik 

I informationsbrevet (bilaga 1) upplystes respondenterna om syftet med studien. Vidare fick 

respondenterna information om de forskningsetiska regler som finns i en samtyckesblankett 

(bilaga 2). Löfdahl (2014, s. 34) förtydligar att examensarbete på grundläggande nivå inte 

definieras som forskning enligt lagen, men högskolelagen säger att studenter ska följa samma 

principer och regelverk ändå. I undersökningen förhåller vi oss till de regler vetenskapsrådet 

har samlat i en skrift (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning 2002). Björkdahl Ordell (2007, ss. 26–27) belyser de fyra huvudkrav som 

individskyddskravet delas in i och som behöver beaktas för att skydda deltagarna i en studie 

när studenter skriver ett examensarbete. Informationskravet innebär att informera om 
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undersökningens syfte till de som berörs och ska delta. Efter muntligt besked om intresse av att 

delta i undersökningen skickades ett informationsbrev (bilaga 1) till respondenterna där 

förklaring till studien gjordes. Det är viktigt att vara tydlig med att det inte finns några krav på 

deltagande och att respondenten när som helst kan avbryta om de inte längre vill delta i 

undersökningen. En samtyckesblankett (bilaga 2) där informationskravets innehåll 

förtydligades delgavs respondenterna via mail. I enlighet med vetenskapsrådets samtyckeskrav 

lämnades även kontaktuppgifter till oss där respondenterna skulle kunna ställa eventuella 

frågor, vidare förtydligades att respondenterna när som helst kunde avbryta sitt deltagande och 

ta tillbaka sitt samtycke. Respondenterna fick information om att svaren på undersökningen 

kommer att avidentifieras, vilket kan göra att svaren blir mer sanningsenliga och säkra.  

Avidentifieringen gjordes genom att respondenterna benämns som förskollärare 1–5 i studien. 

Det sista är nyttjandekravet vilket innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer 

enbart får användas i forskningssyfte. För att uppfylla nyttjandekravet informerades 

respondenterna om att all data som samlas in endast kommer att användas i vår studie. 

Björkdahl Ordell (2007, s. 27) betonar att ansvaret för deltagarna ligger helt på den eller de som 

utför undersökningen. Efter att respondenterna mailat sina svar skrevs de ut och sen raderades 

mailen. Därefter kodades varje svar till förskollärare 1–5 och namnen raderades. När 

examensarbetet är färdigt kommer all data strimlas för att säkerställa att nyttjandekravet 

efterföljs. 

Tillförlitlighet och giltighet 

Enligt Trost & Hultåker (2016, s. 63) är det vid kvalitativa studier bättre att tala om 

tillförlitlighet och giltighet än reliabilitet och validitet, eftersom de begreppen hör hemma i 

kvantitativa studier. I studien används därav begreppen tillförlitlighet och giltighet. Genom att 

undersöka det som studien syftar till skapas giltighet (Kihlström 2007, s. 231). För att öka 

giltigheten kan undersökningen testas i en förstudie, då förslag på förbättringar kan föras fram 

eller felaktigheter rättas till innan den “riktiga” studien görs. Vidare påtalar Trost & Hultåker 

(2016, s. 63) att endast enkla satser och vardagliga ord bör användas så att respondenterna 

uppfattar frågorna likvärdigt för att få så hög grad av tillförlitlighet som möjligt i en kvalitativ 

studie. Liknande resonemang för även Davidsson (2007, s. 76) som belyser vikten av 

noggrannhet i hur frågeställningen framställs samt att texten är tydlig och korrekt så att 

missuppfattningar kan undvikas i undersökningen. För att öka tillförlitligheten utformades en 

öppen fråga utifrån undersökningens syfte. I ett försök till att minska den eventuella press som 

respondenterna kan uppleva, uppmanades förskollärarna att skriva helt fritt och använda ett 

enkelt språkbruk. Utifrån frågeställningen fick de till sin hjälp ett antal meningar som stöd. Med 

tillförlitlighet menas att resultaten är trovärdiga, Kihlström (2007, ss. 231–232) hävdar att 

tillförlitligheten kan öka om man är två eller flera som utför studien. För att minimera risken av 

feltolkningar har resultatet diskuterats mellan oss vid flertalet tillfällen. 
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Analys med hjälp av hermeneutik 

Det vetenskapliga förhållningssättet hermeneutik användes i analysen. Westlund (2015, s. 71) 

skriver att i hermeneutiken gäller det att tyda, återge, förstå och förmedla upplevelser av olika 

företeelser. En lämplig metod att använda när syftet med studien är att få tillgång till 

respondenternas egna upplevelser av en företeelse och när respondenterna ges stort utrymme 

för att själva välja vad de vill berätta eller skriva om, som i exempelvis en self report. Thurén 

(2007, s. 61) framhåller att förförståelsen är av största vikt inom hermeneutiken. Genom att 

växla mellan förförståelse och erfarenhet, del och helhet samt mellan teori och praktik ges större 

erfarenhet och bättre förförståelse. För att synliggöra vår egen förförståelse skrevs den enskilt 

ner där våra egna tankar kring ämnet behandlades samt vad som förväntades komma fram i 

respondenternas svar.  

Svaren från respondenterna mailades tillbaka till oss, dessa skrevs sedan ut i pappersform och 

mailen raderades. För att skapa en överblick lästes texterna först igenom enskilt, i sin helhet. 

Därefter lästes texterna högt för varandra via telefon. I nästa steg av analysarbetet träffades vi 

och gick igenom dem tillsammans. Till att börja med lästes texterna i sin helhet ett flertal 

gånger. Widerberg (2002, s. 31) lyfter fram vikten av samarbete i analysen, på så sätt kan en 

nyanserad tolkning skapas inom den kvalitativa forskningen. En första sammanfattning av varje 

enskild text skrevs ner. Malmqvist (2007, s. 125) påtalar att färgkodning kan göras för att 

minska datamängden och hitta gemensamma nämnare. Genom att använda olika färgpennor 

utkristalliserades nyckelord som sedan kom att användas för bearbetning av resultatet. Vidare 

förklarar Westlund (2015, ss. 79–80) att analys och tolkningsprocessen inom hermeneutiken 

inte har någon speciell arbetsgång. Processen förklaras ofta som en cirkel eller ännu hellre som 

en spiral, där förståelsen hela tiden gräver sig djupare till ny fördjupad kunskap. Därefter 

gjordes anteckningar kring likheter och olikheter i svaren. På så sätt bearbetades och 

kategoriserades de empiriska uppgifterna vilket Malmqvist (2007, s. 122) förespråkar. I 

bearbetningen av resultatet togs citat ut från de olika svaren som kategoriserades in under de 

stödfrågor som frågeformuläret innehöll. Thurén (2007, s. 112) lyfter fram att i kvalitativ metod 

kan små detaljer eller utmärkande händelser få betydelse för analysen. Vidare påpekar 

Westlund (2015, ss. 75–78) att det kan vara till hjälp att notera understrykningar, utropstecken 

eller annat som sticker ut i self reporten. Genom detta kan en hint ges om vad respondenten 

tycker är betydelsefullt att framhålla med sin text. Av vikt är att titta på om textdelarna och hela 

texten överensstämmer. Av betydelse kan vara att jämföra våra self reports mot varandra för att 

på så sätt få till en mognare tolkning (Westlund 2015, ss. 75–78).  
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RESULTAT 

Respondenternas svar presenteras under rubriker som skapats utifrån kodningen och resultatet 

av analysarbetet: Svårigheter och möjligheter i systematiskt kvalitetsarbete, Att utgå från barns 

intresse, Barn deltar genom digitala verktyg, Barn deltar med fokus på temaarbete och 

aktiviteter och Deltagande genom reflektion och utvärdering. Styrkande citat presenteras under 

de olika rubrikerna. 

Svårigheter och möjligheter i systematiskt kvalitetsarbete 

När förskollärarna redogör för hur de arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet anger de 

flesta att det är något de gör utan att barnen deltar. En av förskollärarna beskriver en frustration 

över att inte få till det systematiska kvalitetsarbetet fullt ut.  

 

Tyvärr har vi för lite fokus på vad som funkar bra och hur det kan vidareutvecklas utan 

hamnar oftast i fällan i det som vi anser är mindre bra. – Förskollärare 5 

 

Vidare beskriver en annan förskollärare känslan av att det systematiska kvalitetsarbetet utförs 

för någon annans skull, hen beskriver inte att resultatet kommer till användning för 

pedagogerna.  

 

En gång per termin fyller vi (pedagoger) i systematisk kvalitetetsarbetsmall som skickas 

till rektorn. – Förskollärare 4 

 

Även förskollärare 5 lyfter att pedagogerna i hens arbetslag behöver utveckla sitt arbetssätt 

kring utvecklingsarbetet. 

 

Ofta resulterar målplanen i vad vi gjort under terminens gång och inte i ett egentligt 

utvecklingsarbete. Alltså att vi beskriver mer vad vi gjort på avdelningen i arbetet med 

målet, inte hur det blev. – Förskollärare 5 

 

Båda förskollärarna ger en känsla av att kvalitetsarbetet inte används som hjälp för pedagogerna 

för att kunna utveckla verksamheten. Sheridan, Williams och Sandberg konstaterar att 

dokumentationen i det systematiska kvalitetsarbetet ofta handlar om barns görande men att 

fokus behöver flyttas till barns lärande (2013, s. 131). Då barns deltagande beskrivs i self 

reportsen kring utveckling så är det pedagogernas observationer kring barnen som ligger till 

grund för utvecklingsarbetet. 

 

Att få de små barnen delaktiga är inte så lätt men om vi är noga med att observera, 

fotografera och filma så får vi vuxna utveckla verksamheten efter det vi kan läsa ut av 

våra observationer. -Förskollärare 2 

 

Förskollärare 2 skildrar svårigheter med att göra de minsta barnen delaktiga i arbetet. 

Förskolläraren beskriver att det är pedagogerna som står för dokumentationen. Pedagogernas 

arbetsuppgift blir sen att tolka och observera hur barnen svarar på det som dokumenterats. 

 

I dokumentationen försöker vi få med barnen genom att ta mycket foto på det vi gör. 

Vi pedagoger får observera hur barnen reagerar på bilderna och om de kan knyta an 

till aktiviteten. - Förskollärare 2 
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Förskollärare 2 anger att dokumentationen sker i samband med aktiviteter. I nästa steg 

synliggörs dokumentationen för barnen genom att fotografier sätts upp på väggen. Pedagogerna 

observerar därefter barnens reaktioner av fotografierna, vilket används i utvärderingen. En 

förskollärare lyfter hur pedagogerna och barnen skulle kunna gå till väga för att göra barnen 

mer delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Vi kan också bli bättre på att filma mer som ett sätt att dokumentera och sedan använda 

tillsammans med barnen och reflektion och analys då vi arbetar med det systematiska 

kvalitetsarbetet. - Förskollärare 3  

 

Flera förskollärare lyfter att i just utvecklingsarbetet är barnen lite eller inte alls delaktiga. 

Förskollärarna kommer även med förslag på hur de kan arbeta för att få barnen att delta genom 

att exempelvis använda digitala verktyg. På så sätt menar Förskollärare 3 skulle 

dokumentationen kunna användas i reflektion och analys tillsammans med barnen och för att 

få barnen delaktiga i utvecklingen av verksamheten. 

Att utgå från barns intressen 

Samtliga förskollärare redogör för att barn görs delaktiga genom att pedagogerna utgår från 

barns intressen. I alla svar framkommer det att barns intressen är i fokus och att förskollärarna 

fångar upp det på olika sätt, där barnen görs mer eller mindre delaktiga, exempelvis genom 

intervjuer eller observationer. Genom att utgå ifrån barns intressen bekräftas att pedagogerna 

tar barns delaktighet på allvar.  

 

Pedagogerna observerar barnen i miljön och fångar upp deras intressen och tar med 

det i reflektion och veckoplaneringar. - Förskollärare 4 

 

Då vi väljer mål till det systematiska kvalitetsarbetet, så väljer vi utifrån barngruppens 

behov, intresse och vad de uttrycker för önskemål. - Förskollärare 3 

 

Genom en kedja av observationer samt genom att lyssna in vad barnen uttrycker och visar sig 

intresserade av görs barnen delaktiga i exempelvis veckoplaneringen. Även i delar av det 

systematiska kvalitetsarbetet synliggörs barns deltagande genom att de prioriterade 

läroplansmålen som väljs utgår från vad barngruppen riktat intresse mot.  

 

I lärmiljöerna poängterar flera av förskollärarna att de utgår ifrån vad barnen uttryckt sig 

intresserade av. Barnen får även vara med och delta aktivt i utformningen av lärmiljöerna. 

Några av förskollärarna ger exempel på barns delaktighet när beställningar av material görs till 

förskolan. 

 

Barnen får önska material, spel och pärlor med mera när vi gör inköp till förskolan och 

de är aktiva när vi gör ommöbleringar i lokalen som ju är barnens lek och lärmiljö. 

 - Förskollärare 1 

 

Lärmiljöerna är föränderliga och anpassas också efter barnens intresse inte bara tema. 

Barnen är ofta med och bygger upp lärmiljöerna i den mån de kan.  

- Förskollärare 4 

 

/../det är deras förskola, deras miljö och självklart ska de delta aktivt i den!  

- Förskollärare 1 
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Genom att få önska vilket material, vilka spel och pyssel, som ska köpas in görs barnen delaktig 

i utformningen av verksamheten. På så sätt kan barnen vara med att påverka vad förskolan kan 

erbjuda för aktiviteter. Just i utformningen kring lärmiljöer lyfter flera av förskollärarna barns 

delaktighet som självklar. Där barnen både får komma med önskemål kring vad lärmiljöerna 

ska innehålla men barnen får även hjälpa till att bygga upp dessa miljöer. En förskollärare 

hävdar att förskolan är till för barnen och att fokus ska ligga på barnens intresse, barnen ska 

delta aktivt i förskolans utformning och miljö.  

Barn deltar genom digitala verktyg 

Samtliga förskollärare beskriver att barn görs delaktiga i dokumentationen på förskolan. 

Flertalet av förskollärarna skildrar hur barn själva dokumenterar men även i samspel med 

pedagoger. Sheridan & Pramling Samuelsson (2016, s. 72) betonar att dokumentation på olika 

sätt där barns lärprocesser och deras egna röster framträder kan bli utgångspunkt för 

utvärderingen i det systematiska kvalitetsarbetet. Respondenterna beskriver hur 

dokumentationen kan ta sig uttryck på flera olika sätt, exempelvis genom barns egna alster, men 

även genom att barn själva fotograferar eller filmar.  

 

Det kan handla om allt ifrån att de (barnen) tar bilder eller filmar vad de gör/har gjort 

i ett projekt. Eller att de vill visa att de lärt sig något.  Ibland har jag valt att låta barnen 

berätta, dvs. spela in ljud till bilden om de vill förklara den och ibland skriver jag det 

barnen vill berätta. - Förskollärare 5 

 

Förskollärare 5 ger förslag på flera olika tekniker där barnen tillåts göra aktiva val kring vad 

som dokumenteras och hur det görs. Vidare skriver förskollärare 3 att dokumentationen kan 

göras med digitala verktyg.  

 

Vi har ibland filmat oss (pedagoger) och barnen som en hjälp till dokumentationen. - 

Förskollärare 3  

 

Förskollärare 3 ger exempel på att både barn och pedagoger kan vara föremål för 

dokumentationen. Även förskollärare 1 beskriver Ipads/lärplattor och telefoner som ett verktyg 

för att följa upp barns intressen på olika sätt. 

 

Det kan vara genom att vi fotat aktiviteter och tittar på bilderna tillsammans 

med barnen. En tanke som jag har är att vi sällan låter barnen dokumentera 

själva med telefon/kamera. Det händer men skulle kunna göras oftare. - 

Förskollärare 1 

 

Aktiviteterna dokumenteras genom filmer eller foton som barnen ibland själva har producerat. 

Förskollärare 1 förklarar att det är oftast pedagogerna som dokumenterar och sedan tittar barn 

och pedagoger på det gemensamt. Genom gemensam reflektion skapas delaktighet hos barnen. 
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Barn deltar med fokus på temaarbete och aktiviteter 

Vidare ger flertalet förskollärare i studien en bild av att barn deltar i det systematiska 

kvalitetsarbetet med fokus på arbetet kring ett speciellt tema eller aktiviteter och att den övriga 

verksamheten dokumenteras, följs upp, utvärderas och utvecklas inte lika flitigt. Förskollärare 

2 beskriver att pedagogerna dokumenterar aktiviteter på flera olika sätt.  

 

Vi filmar vissa aktiviteter för att barnen ska kunna se vad som hände /../ Vi i personalen 

är noga med att anteckna vad barnen gör och säger vid aktiviteterna. Förskollärare 2 

 

Genom dokumentationen som Förskollärare 2 ger exempel på, kan barn ges möjlighet till att 

vara med i uppföljning och utveckling av aktiviteterna. Uppföljning och utvecklingsarbetet kan 

användas vid systematiskt kvalitetsarbete. Ytterligare ett exempel på barns deltagande i 

dokumentationen ger Förskollärare 1 när hen påtalar att barn skapar utifrån temaarbetet. 

 

Barnen kan delta i kvalitetsarbetet genom exempelvis egna teckningar kopplat till temat. 

- Förskollärare 1 

 

Barns deltagande i kvalitetsarbetet sker mycket genom eget skapande som ofta utgår ifrån 

temaarbetet. Flera förskollärare uttrycker att barnen deltar i uppföljningen av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Även här är det just temaarbetet som beskrivs i arbetet med uppföljning i 

förskolan.  

 

Teman som sträcker sig över terminerna går vi igenom/../för att barnen ska se 

kopplingen med det vi gjorde förr och nu fortsätter med. - Förskollärare 1 

 

När vi sen tittar på filmen så kanske att barnen spontant sätter igång med den 

aktiviteten/../ Vi pedagoger får spinna vidare på temat utifrån vad barnen förstod och 

blev intresserade av. - Förskollärare 2 

 

I self reportsen beskriver förskollärare 1 och 2 att kvalitetsarbetet ofta handlar om temaarbetet 

och olika aktiviteter som barnen deltar i. 

Deltagande genom reflektion och utvärdering 

Förskollärarna i studien redogör för att barnen deltar i reflektion och utvärdering på flera olika 

sätt. Det här blir också ett sätt för pedagogerna att göra barnen medvetna om sitt eget lärande. 

Förskollärare 4 anger att utvärderingen sker via samtal med barnen. 

 

/../alla barn och vuxna, vårdnadshavare reflekterat tillsammans med sina barn och på 

så sett gjorts delaktiga i hela lärprocessen. - Förskollärare 4 
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Vi reflekterar över det som samlas i mappen tillsammans med barnen och på så vis får 

barnen syn på sitt eget lärande. - Förskollärare 4 

 

I self reporten beskriver Förskollärare 4 hur barnen reflekterar tillsammans med pedagoger, 

vilket förskolläraren vidare menar kan ge barnen möjlighet att få syn på sitt eget lärande. 

Förskollärare 1 ger uttryck av att inte vara helt nöjd med att utvärderingen ofta stannar vid det 

muntliga och sedan inte skrivs ned.  

 

Vi snabbutvärderar verksamheten muntligt när vi exempelvis har varit i skogen. Vad 

barnen tyckte osv. Dessa utvärderingar görs ofta i naturliga samtal med barnen 

närhelst det passar. De förblir muntliga men diskuteras av pedagogerna om det var 

någonting vi bör jobba vidare med. - Förskollärare 1 

 

Förskollärare betonar tidsbrist som ett skäl till att det ofta stannar vid muntliga redogörelser. 

Ett annat exempel som lyfts av Förskollärare 5 är de enkäter som både barn, vårdnadshavare 

och personal får möjlighet att besvara. 

 

Genom enkät som skickas till både vårdnadshavare, barn och personal görs alla 

delaktiga i förbättringsarbetet. - Förskollärare 5 

 

Svaren på enkäterna ligger sedan till grund för förskolans förbättringsarbete. På så sätt tillåts 

alla att komma till tals förklarar Förskollärare 5. 

Sammanfattning av resultat utifrån studiens syfte 

Undersökningens syfte var att ta reda på hur förskollärare beskriver hur barn deltar i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Genom att låta barnen komma till tals vad gäller intresse skapas 

delaktighet menar förskollärarna i studien. Respondenterna nämner att barn deltar i det 

systematiska kvalitetsarbetet främst i samband med temaarbete och utformning av lärmiljöer. 

Samtliga respondenter redogör för att digitala hjälpmedel underlättar barns deltagande i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Alla respondenterna förespråkar digitala verktyg som ett bra 

hjälpmedel där barnen ges möjlighet att delta utifrån deras egna förutsättningar. Flera av 

respondenterna lyfter även att de kan bli ännu bättre på att använda digitala verktyg för att ge 

barn större möjlighet till deltagande. 

Två av förskollärarna uttrycker det mer som att det systematiska kvalitetsarbetet är en rapport 

som fylls i för att visa chefen vad de gjort, snarare än att få kunskap om vad som fungerat bra 

och vad som behöver utvecklas i verksamheten för att nå läroplansmålen.  

Samtliga förskollärare uttrycker sig positivt till att barn deltar i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Vidare önskar förskollärarna större möjligheter för att kunna fortsätta utveckla 

arbetet i samarbete med barnen.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Svårigheter och möjligheter i systematiskt kvalitetsarbete 

Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare upplever att barn deltar i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Inom den sociokulturella teorin lyfts delaktighet som en viktig faktor för att 

skapa situationer för utveckling och lärande (Säljö 2014, s. 235). Förskollärarna i studien ger 

flera exempel på hur barn deltar i förskolan. Resultat visar på att alla tillfrågade förskollärare 

arbetar med att göra barn delaktiga. Dock är det lite oklart ifall barnens delaktighet syns i det 

systematiska kvalitetsarbetet på alla förskolor i studien. Respondenterna har uppgett att de 

arbetar olika aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet. En av förskollärarna uttrycker att det 

känns som om det systematiska kvalitetsarbetet görs för någon annans skull, exempelvis 

förskolechefen eller kommunen. Det lyfter även Håkansson (2013, s. 10) som beskriver när den 

administrativa sidan av kvalitetsarbetet inte kopplas ihop pedagogiskt med resultatet, resulterar 

det i att arbetet uppfattas byråkratiskt och oviktigt. Brodin och Renblad (2015, s.354) samt 

Sheridan, Williams och Sandberg (2013, s.146) hävdar att det behövs mer kunskap kring hur 

ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas. Eriksson Bergström och Yourston (2017, s. 17) 

påtalar att friheten i att utforma kvalitetsarbetet efter förskolans egna förutsättningar också har 

bidragit till osäkerhet hos en del pedagoger. Vilket även vi kan läsa av hos en del av 

förskollärarna i studien. En av respondenterna ger uttryck åt att inte ha kommit så långt i 

processen kring hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska genomföras. Ytterligare en respondent 

påtalar osäkerheten vid genomförandet av det systematiska kvalitetsarbetet, det är lite oklart 

hur de olika delarna ska bearbetas, vilket resulterar i att de arbetar på olika sätt vid olika 

tillfällen. Det här menar vi visar på att det systematiska kvalitetsarbetet är komplex. Trots att 

det systematiska kvalitetsarbetet funnits med i läroplanen för förskolan sen 2011 (98 rev. 2016, 

ss. 14–15) ser vi att det finns en osäkerhet kring hur och varför det ska utföras och för vems 

skull det görs. Det här har vi även sett när vi under vår utbildning diskuterat systematiskt 

kvalitetsarbete, då flera av studenterna bekräftat att känslan är att de genomför kvalitetsarbetet 

bara för att det ska göras, inte för att få reda på vilka läroplansmål som uppnåtts och vilka 

utvecklingsområden som finns. Genom friheten som finns att utforma kvalitetsarbetet utifrån 

varje enskild förskola kan känslan av att göra fel skapas när jämförelser görs. Det 

tolkningsutrymme som läroplanen lämnar är inte alltid av godo påstår vi. 

Att utgå från barns intressen 

Alla respondenterna i studien betonar att de utgår ifrån barns intressen och på så sätt skapas 

delaktighet. Det kan ske på flera olika sätt, oftast är det genom observationer eller intervjuer 

som förskollärarna synliggör barns intressen. Elfström Pettersson (2015, s. 245) påtalar att det 

viktigaste i dokumentationsprocessen är just att tillvarata det barnen visar sig intresserade av, 

mindre viktigt är hur det dokumenteras. Flera av förskollärarna i studien ger exempel på hur 

barnen är med och utformar lärmiljöerna utifrån deras egna önskemål. Genom att låta barnen 

få vara delaktiga och deras röster blir hörda vad gäller exempelvis lärmiljöerna på förskolan 

kan barnen utvecklas både språkligt, kognitivt och kommunikativt. Sociala och kulturella 

erfarenheter utvecklar människan förklarar Säljö (2014, s. 35). För att få barn att delta i 

dokumentationsprocessen hävdar Elfström Pettersson (2015, s. 245) att det är av stor vikt att 
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pedagogerna lägger fokus på det som barn visar intresse för. I dokumentationsprocessen visar 

respondenterna på skillnader i hur aktivt barnen deltar. I några fall är barnen aktiva producenter 

och får vara delaktiga i val av vad som dokumenteras och hur det dokumenteras. I andra fall 

görs barnen delaktiga genom att själva vara föremål för dokumentationen. Elfström Pettersson 

(2015, s. 244) redogör för att många gånger stannar barns deltagande vid att endast vara föremål 

för dokumentationen. Vi tror att det krävs reflektion och en samstämmighet i arbetslagen kring 

hur pedagoger på förskolan ska arbeta med barns deltagande. Genom att förtydliga vad 

delaktighet betyder och problematisera hur vi i förskolan kan arbeta, menar vi kan skapa villkor 

för att alla barn aktivt ska ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. En svårighet med 

systematiskt kvalitetsarbete, som vi själva upplever men även fått till oss i diskussioner med 

andra pedagogiskt verksamma förskollärarstudenten är tidsbristen då det sällan ges möjlighet 

till att arbeta administrativt inom förskolan. När vi lämnade ut frågeformuläret till 

respondenterna hade vi en föreställning om att förskollärarna skulle påtala tidsbristen i större 

utsträckning som ett hinder för att kunna få med barns delaktighet i det systematiska 

kvalitetsarbetet.  En förskollärare lyfter i sin self report att personalen sällan hinner med att 

anteckna utan att det stannar vid muntlig kommunikation istället.  För att synliggöra vilken 

utveckling som skett behöver de olika delarna i kvalitetsarbetet dokumenteras (Skolverkets 

allmänna råd med kommentarer, Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet 2015, s. 25). 

Barn deltar genom digitala verktyg 

Digitala verktyg lyfts som ett enkelt hjälpmedel av alla respondenterna i studien. I vissa fall 

används de digitala verktygen i både dokumentation, reflektion och utvärdering. Sheridan, 

Williams och Sandbergs (2013, s. 142) forskningsresultat påvisar att digitala verktyg ofta 

används vid dokumentation. På så sätt kan barns lärande och utveckling över tid fångas. 

Elfström Pettersson (2015, ss. 244–245) och Sheridan, Williams och Sandberg (2013, s. 142) 

lyfter fram att förskollärare upplever att digitala verktyg förenklar dokumentationsprocessen 

samt på ett enkelt sätt görs barnen delaktiga i processen. Alla förskollärare i studien ger flera 

exempel på hur de arbetar med digitala verktyg. Dock är det endast två av förskollärarna som 

beskriver hur barnen själva dokumenterar via foto eller film. De andra tre förskollärarna 

beskriver att det är pedagogerna som dokumenterar men att barnen görs delaktiga när de väljer 

ut vilket material som ska användas eller genom samtal kring materialet. När barn och 

pedagoger reflekterar över bilderna i lärplattan sker en så kallad mediering. Med hjälp av det 

fyskiska redskapet som lärplattan repersenterar kan ny kunskap skapas i samspel och 

kommunikation mellan barn och pedagoger (Säljö 2014, ss. 80-82). Elfström Pettersson (2015, 

s. 244) påpekar att det oftast är pedagogerna som väljer dokumentationsmetod, förskollärarna 

blir producenter och barnen deltar “bara” genom att själva vara med på bild/ ljud eller att deras 

alster blir dokumenterade.  När barnen tillåts delta i dokumentationen skapas förutsättningar för 

utveckling av både socialt samspel och språklig förmåga vilket kan kopplas till den 

sociokulturella teorin där barn lär i interaktion med andra barn eller vuxna (Strandberg 2006, s. 

66). 

Barn deltar med fokus på temaarbete och aktiviteter 

Precis som Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 10) tar upp i sitt forskningsresultat 

redogör förskollärarna i studien för att barn görs delaktiga genom dokumentation av olika slag 

med hjälp av eget producerat material så som teckningar och fotografier. Dessa alster används 

till reflektion men kopplas även ihop med utvärderingar som görs kring ett aktuellt temaarbete. 
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När barn deltar i sociala aktiviteter, som exempelvis när en aktivitet utvärderas, kan lärande 

ske. Med hjälp av en mer kunnig kompis eller vuxen som stöttar tillåts barnet ta nästa steg i 

kunskapsutvecklingen (Vygotskij 1978, ss. 86-87). Återkommande lyfter respondenterna i self 

reportsen att det är just temaarbetet som dokumenteras, utvärderas, följs upp och sedan 

utvecklas. Vi upplever att det i förskolan finns en kultur av att arbeta tematiskt, så att det är just 

kring temaarbetet som mycket handlar om känns helt logiskt. Vi blev dock förvånade över att 

ingen förskollärare lyfter barns delaktighet kring hur rutinsituationer formas på förskolan. Vår 

egen erfarenhet kring det systematiska kvalitetsarbetet är delad. En av oss känner stor 

igenkänning i att det i kvalitetsarbetet fokuseras på temaarbetet. Vidare har en av oss mer 

erfarenhet kring att även använda dagliga rutinsituationer där barnens röster blir hörda som en 

del i att utvärdera verksamheten. 

Deltagande genom reflektion och utvärdering 

I en av self reporten beskriver en förskollärare hur barnen reflekterar tillsammans med 

pedagoger, vilket förskolläraren vidare menar kan ge barnen möjlighet att få syn på sitt eget 

lärande. Sätts resultatet av reflektionen in i ett systematiskt kvalitetsarbete kan det på så sätt bli 

synligt hur väl pedagogerna lyckats mot de uppsatta målen i läroplanen eller vad som behöver 

utvecklas för att ett lärande ska ske. Vilket kan relatera till den sociokulturella teorin där 

Strandberg (2006, s. 54) menar att lärande och utveckling sker via interaktion. 

Metoddiskussion 

Vi upplever att förstudien gav värdefull information, då ingen av oss tidigare genomfört en self 

report blev det ett sätt för oss att prova på metoden. Precis som Patel och Davidsson (2011, s. 

61) framhåller blev förskollärarnas reflektioner i förstudien en hjälp som gjorde att 

frågeformuläret förtydligades. Efter diskussion med både förskollärarna som deltog i förstudien 

och med vår handledare kände vi oss nöjda med utformningen av formuläret. Genom förstudien 

gavs även en ungefärlig uppfattning om hur lång tid det tog för respondenterna att skriva sina 

self reports, vilket vi kunde förmedla till respondenterna. Valet av self report som metod 

tilltalade oss, då vi hoppades på att få ta del av förskollärares beskrivningar av hur barn deltar i 

det systematiska kvalitetsarbetet (Davidsson 2007, s. 71). Vi bad respondenterna om både 

positiva och negativa upplevelser kring barns deltagande i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Överlag har respondenterna uttryckt mest positiva upplevelser. Väldigt få svårigheter har lyfts, 

något som förvånade oss då vår erfarenhet är att många pedagoger upplever kvalitetsarbetet 

som krångligt och önskar kompetensutbildning inom området samt mer tid till genomförandet 

av kvalitetsarbetet. Det blev tydligt för oss då vår förförståelse skrevs ner att vi förväntat oss 

svar som lyfte svårigheter i större utsträckning. En anledning till att inte lyfta negativa 

upplevelser kan vara att respondenterna inte vill ge ofördelaktiga uppfattningar om sin egen 

verksamhet. En annan skulle helt enkelt kunna vara att pedagogerna i studien inte upplever så 

många svårigheter med barns deltagande i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Vi har överlag upplevt arbetet som positivt och även fått positiv feedback från flera av 

förskollärarna som valde att delta i studien, de tyckte att metoden var bra då de kunde 

återkomma till frågorna under några dagars tid och fick en chans att reflektera över frågor och 

svar. Dock hade vi ett bortfall av fyra stycken förskollärare. En orsak till bortfallet kan 

eventuellt vara att det kan kännas krävande att skriva en self report. I vårt fall återkopplade 

samtliga förskollärare som valde att avstå, att det var på grund av tidsbrist och en stressig 

arbetssituation. I och med att vi ville få ta del av förskollärares upplevelser och erfarenheter av 

att göra barnen delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet stod valet mellan intervju och self 

report. Tidpunkten för insamling av empiri var i “vabruari” den månad som vi själva som 
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pedagogiskt verksamma upplever som mest kritisk under förskolans år, när både många barn 

och personal är sjuka och svårigheten med att få tag på vikarier är stor. Att då boka in tider för 

intervjuer kändes inte meningsfullt. Genom att använda self report kunde förskollärarna själva 

styra över när det passade dem bäst att svara på frågeställningen samt att respondenterna gavs 

möjlighet till att reflektera över svaren (Davidsson 2007, s. 73). Vi hoppades att det skulle göra 

att fler förskollärare valde att delta i vår studie. För att fördjupa vår studie ytterligare skulle en 

efterföljande intervju kunna varit tänkbar, på så sätt skulle respondenterna få möjlighet att 

ytterligare utveckla sina svar och komma med eventuella förtydliganden. Vilket hade varit 

önskvärt i ett utav fallen där vi inte ansåg oss få så utförlig beskrivning som vi hade hoppats på. 

Då vi behövde förhålla oss till en snäv tidsram för vårt examensarbete upplevde vi inte det 

rimligt att använda ytterligare en metod för vår studie. En farhåga med self report som metod 

vilken Davidsson (2007, s. 76) påtalar är att det är svårt att rätta till ifall det sker en 

missuppfattning av frågorna som ställs. Vår uppfattning är dock att alla respondenter svarat 

adekvat på frågeställningen.  

Didaktiska konsekvenser 

Vi var intresserade av att se vilka upplevelser det fanns kring hur förskollärarna i studien 

upplever att de kan arbeta med barns delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet 

av vår studie visar att barns delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet oftast kopplas ihop 

med temaarbete eller kring utformningen av lärmiljöer. Då temaarbetet och lärmiljöerna endast 

tillhör en del av vad som ett systematiskt kvalitetsarbete ska utveckla ser vi potentiella 

förbättringsområden. Vidare framkommer en skillnad i hur de digitala verktygen används 

tillsammans med barnen. Kvalitetsarbetet ska syfta till att utveckla alla förskolors kvalitet, för 

att skapa en likvärdig förskola för alla barn i Sverige (Lpfö 18, s. 18; Lpfö 98 rev. 2016, ss. 14–

15). Då hela arbetslaget ska delta anser vi att det är av stor vikt att föra kontinuerliga 

diskussioner kring hur kvalitetsarbetet ska genomföras för att skapa förståelse kring den egna 

verksamhetens måluppfyllelse och förbättringsarbete. Vi hade en tanke om att förskollärare på 

småbarnsavdelningar skulle kunna uppleva det svårare med arbetet kring barns delaktighet. I 

vår studie framkommer det att respondenterna hade delade meningar kring detta. En 

förskollärare påtalar vid flera tillfällen svårigheter med att göra de små barnen delaktiga. En 

annan förskollärare uttrycker istället det som en utmaning i arbetet att hitta olika verktyg för att 

göra barn delaktiga trots att de ännu inte har ett talat språk exempelvis. Av vår studie kan vi 

inte utläsa att barns ålder har betydelse för hur delaktiga de görs, däremot ser vi skillnader i hur 

förskollärarna arbetar med delaktighet. En fråga vi ställer oss är om barnen upplever sig 

delaktiga genom att ha varit föremål för observationer eller endast medverkat på fotografier.  

Vidare forskning 

Framtida forskning skulle kunna utgå från hur barn upplever att de deltar i det systematiska 

kvalitetsarbetet.  Vidare framkommer en skillnad i hur barnen deltar genom att använda digitala 

verktyg. Känner barn att de tillåts delta när deras alster dokumenteras eller är det först när vi 

låter barnen vara producenter som deltagande skapas? 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Information till dig som deltagare i en studie om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 

Hej, 

Vi heter Elisabet Sandtmann och Linda Enggren och studerar till förskollärare vid Högskolan i 

Borås. I vårt examensarbete, utför vi en studie med syftet att undersöka hur förskollärare 

beskriver att barnen i förskolan deltar/ görs delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet.   

Vi har valt att använda oss av metoden self-report, vilket innebär att du ombeds skriva en 

berättelse utifrån ganska öppna frågeställningar där fokus ligger på din erfarenhet, upplevelse 

och uppfattning. Frågorna kommer att samlas in via mail för att sedan skrivas ut, analyseras 

och sammanställas. 

 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 

artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

 

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 

kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 

allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen. 

 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 

beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt  

dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 

inga uppgifter kan spåras till dig. 

 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 

kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 

mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 

uppgifterna. 



 

 

 

Om du har frågor kring studien så hör gärna av dig till någon av oss. 

 

Tack för ditt deltagande i vår studie! 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 
Elisabet Sandtmann & Linda Enggren förskollärarstudenter, 2019-02-22 

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 
 

Som en del av kursen 11FB75, examensarbete, vid Högskolan i Borås, utför vi en studie med 

syftet att undersöka hur förskollärare beskriver att barnen i förskolan deltar/ görs delaktiga i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om 

dig själv, närmare bestämt namn, utbildningsår samt yrkesverksamma år och svar på frågor i en 

så kallad self-report. 

 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 

6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

 

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 

kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 

allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen. 

 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 

har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 

inga uppgifter kan spåras till dig. 

 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke och du 

kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 

mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 

uppgifterna. 

 

 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 

 

Underskrift: _____________________________ 

Namnförtydligande: _____________________________ 



 

 

 

Ort: _____________________________ Datum: _____________________________ 

 

 

 

 

 

Fylls i av ansvarig lärare eller handledare 

Studentens namn 

_____________________________ _____________________________ 

 

Kurs och kurstillfälle 

_____________________________ _____________________________ 

 

Kursansvarig (namn, avdelning) 

_____________________________ _____________________________ 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan- Hur görs barnen delaktiga? 

Du kan skriva svar på frågorna när och var det passar dig. Du skriver helt från hjärtat 

utan att tänka på hur du formulerar dig, det är ingen korrekt akademisk text som ska 

bedömas. Utan det är din berättelse utifrån dina erfarenheter av hur du uppfattar på 

vilket sätt barnen deltar i det systematiska kvalitetsarbetet som vi är intresserade av. Vi 

ser gärna att du ger så detaljrika och utvecklande svar som möjligt. Dock max 2 

dataskrivna A4 sidor. Vi vill gärna veta när du utbildade dig till förskollärare och hur 

många år du arbetat. Av intresse är även vilka åldrar barngruppen består av, som du 

arbetar i. 

Både FN:s konvention om barns rättigheter, skollagen och de olika läroplanerna lyfter fram 

barn och elevers rätt till inflytande och ansvar. 

“Barnen ska ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet medan eleverna ska ges möjlighet att 

medverka i arbetet. Graden av deltagande och medverkan beror på barnens och elevernas ålder 

och utvecklingsnivå”. 

 (SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER, Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet) 

 

Skriv ner dina tankar kring hur du arbetar på förskolan för att synliggöra hur barnen 

deltar/ görs delaktiga i ert (på avdelningen) systematiska kvalitetsarbete. 

 

Nedanstående meningar kan ses som ett stöd i ert skrivande. De behöver inte besvaras i någon 

särskild följd. 

Vilka moment är barnen delaktiga i?  

Dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling. 

Hur går ni tillväga? 

Finns det delar i det systematiska kvalitetsarbetet, som du upplever är lättare eller svårare att 

göra barnen delaktiga i? 

Om du upplever att barnen inte deltar, hur skulle du vilja arbeta för att få barnen att delta? 

 

Vi önskar svaren åter senast 11/3. 

Om du har frågor kring studien så tveka inte att höra av dig till någon av oss: 

 

Vi tackar för att du har tagit dig tid att besvara våra frågor! 
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