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Sammanfattning 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en stor del av förskolan och finns reglerat i läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s14-15). Arbetet är till för att utveckla och förbättra kvaliteten i 

verksamheten. Under vår utbildning till förskollärare upptäcktes hur stora skillnader det fanns 

på hur det systematiska kvalitetsarbetet utfördes, beroende på vilken förskola man är verksam 

på. Vår upplevelse är att det saknas riktlinjer kring hur arbetet ska utföras och användas i 

verksamheten. Syftet med studien blev därför att undersöka verksamma pedagogers syn på 

kvalitet i förskolan och hur de använder det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten.  

 

Metoden som användes för att ta reda på pedagogers syn föll på self report, detta för att undvika 

påverkan utifrån. Intervjuobjekten får chans att berätta fritt om deras upplevelser kring 

användandet av systematiskt kvalitetsarbete i deras verksamhet. Sammanlagt fick vi tillbaka 

sex av nio utlämnade self reports. 

 

I resultatet kunde vi utläsa att samtliga pedagoger använde sig av systematiskt kvalitetsarbete i 

deras verksamhet, dock med stora skillnader. Fokus låg ofta på utförande av aktiviteter, 

förändringar av miljö och rutiner. Enbart två av sex pedagoger lyfte fokus på barns utveckling 

och lärande, vilket även tidigare studier har påvisat som ett problem. Vi kunde också se att 

utvärdering av verksamheten sker olika ofta och på olika sätt. De pedagoger som använde sig 

av dokumentationsverktyget Pluttra upplevde vi hade bättre rutin och kunskap kring hur de 

kopplar projekt och aktiviteter till läroplansmålen i samband med utvärderingen i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Begreppet kvalitet och de intervjuade pedagogernas syn på 

kvalitet i förskolan kan kort sammanfattas med att kvalitet är när varje barn ges möjlighet till 

utveckling anpassat efter det enskilda barnet i samspel med lyhörda och närvarande pedagoger. 

Något som enbart två av sex pedagoger ansåg sig kunna leva upp till när de arbetade medvetet 

med läroplansmålen. 
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INLEDNING  

Under vår utbildning till förskollärare upptäcktes hur mycket det systematiska kvalitetsarbetet 

kan skilja sig beroende på vilken förskola man är verksam på. Eftersom vi snart är 

färdigutbildade förskollärare och därmed är de som ska ansvara för det systematiska 

kvalitetsarbetet på våra arbetsplatser anser vi att det är intressant att se hur arbetet kan utvecklas 

och användas i verksamheten. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2016, s.14) står det att 

förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas. Även skollagen (Skolverket 2019) innehåller ett tydligt krav på systematiskt 

kvalitetsarbete i verksamheten, där det framgår att kvalitetsarbetet ska genomföras på 

enhetsnivå med medverkan av lärare, personal och elever.  

 

Syftet med att utvärdera verksamheten är att få kunskap om verksamhetens innehåll och 

genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjlighet för utveckling och lärande 

(Skolverket 2017, s.8). Som förskollärare ska du observera, dokumentera, följa och analysera 

barns lärprocesser och lärstrategier (Skolverket 2017, s.19–20). Rektor och förskolechef 

ansvarar för utformningen av kvalitetsarbetet och att legitimerad förskollärare kan genomföra 

kvalitetssäkringen. I läroplanen (Lpfö 98 rev 2016, s. 14) står det tydligt vad det är 

förskollärarna ska ansvara för i det systematiska kvalitetsarbetet och att det är de som ska 

utveckla arbetsprocesser för att kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med läroplansmålen. 

All utvärdering av verksamheten ska utgå från ett tydligt barnperspektiv och ska förbättra 

möjligheterna för barn att lära, utvecklas, känna trygghet och ha roligt i förskolan (Lpfö 98 rev 

2016, s. 14).  

 

Det ständiga arbetet med att utveckla förskolans kvalitet bedrivs i en cyklisk process som 

innehåller olika faser enligt Skolverket (2019). Faserna har delats in i fyra olika delar och består 

av frågorna: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Dessa delar kan ses som exempel 

och kan utformas på annat sätt för att passa den egna verksamheten (Skolverket 2019). Att 

arbetet ser så olika ut kan bero på att det i dagsläget är upp till förskolans huvudman att 

bestämma hur det systematiska kvalitetsarbetet utformas och bedrivs. Det finns inte heller några 

klara direktiv på vad som anses vara kvalitet i förskolan och hur man säkerställer att 

verksamheten når upp till kvaliteten, bara allmänna råd från Skolverket. Huvudmannen ger i 

uppdrag till ansvarig förskollärare att utvärdera och säkra kvaliteten i verksamheten. För att 

förskollärarna ska kunna genomföra kvalitetsarbetet och följa riktlinjerna i läroplanen behöver 

rektorn eller förskolechefen ge förskollärarna rätt förutsättningar, vilket idag är svårt enligt 

Öqvist och Cervantes (2018, s.39) En annan viktig aspekt för ett fungerande systematiskt 

kvalitetsarbete är att man som pedagog har förståelse för sitt uppdrag, ett väl fungerande 

samarbete med förskolans ledning och förståelse för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska 

och kan användas i verksamheten (Sherp och Sherp 2016, s.84-85). Under vår 

förskollärarutbildning har vi insett att det systematiska kvalitetsarbetet ofta fokuserar mer på 

själva utförandet av en aktivitet än det faktiska lärande som skett under aktiviteten, något som 

även Sheridan, Williams och Sandberg (2012, s.131) nämner i sin forskning. Vi tror att det 

beror på att det är lättare att se vad som har utförts än vilken kunskap barnet faktiskt har 

tillgodogjort sig. Förskollärare behöver utveckla sin kunskap i hur man omsätter 

dokumentationen till bättre utveckling för barns lärande och därmed kunna skapa bättre kvalitet 

i förskolan (Sheridan, Williams och Sandberg, 2012, s. 131).  
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka verksamma pedagogers syn på kvalitet i förskolan och 

på hur de använder det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten för att utveckla barns 

lärande. 

Frågeställning 

1. Vad är systematiskt kvalitetsarbete enligt pedagoger i förskolan? 

2. Vad anser pedagoger att kvalitet i förskolan är? 

3. Hur beskriver pedagogerna att det systematiska kvalitetsarbetet används i 

verksamheten? 

BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med ett avsnitt som belyser tidigare forskning kring systematiskt 

kvalitetsarbete och kvalitet i förskolan utifrån studiens syfte och frågeställningar.  Därefter 

följer ett avsnitt med en kort tillbakablick på läroplanens bakgrund och intåg i förskolan för att 

ge förståelse för hur uppdraget har ändrats över tid. Bakgrunden avslutas med ett avsnitt om 

den teoretiska ram som studien stödjer sig på.  

Begreppsdefinitioner 

Kvalitet- Kvalitet i förskolan står för att verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande kan utvecklas så att varje barn får bästa möjliga förutsättning för utveckling och 

lärande. (Lpfö 98 rev. 2016, s.14).  

 

Systematiskt kvalitetsarbete- Systematiskt kvalitetsarbete är den dokumentation med 

utvecklingsmål som skapas av pedagoger och barn för att kunna utveckla verksamheten. 

Systematiskt kvalitetsarbete är att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla 

utbildningen i förskolan. Dokumentationen sker i en cyklisk process där analysen av 

verksamheten bidrar till att insatser som fungerat mindre bra blir tydliga och kan 

vidareutvecklas till nya utvecklingsmål (Skolverket 2019).  

Vad är systematiskt kvalitetsarbete- tidigare forskning 

Sheridans, Williams och Sandbergs artikel (2013 s. 144) menar att det finns tre integrerade 

teman som enligt lärare i förskolan ger betydelse av det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa är 

dokumentation och utvärdering, inriktning av dokumentation och utvärdering och hur, varför 

och när ska man dokumentera och utvärdera i förskolan och för vem. Genom dessa teman kan 

det ses att det huvudsakligen fokuseras på dokumentation och utvärdering samt dess olika 

funktioner. I studiens resultat menar Sheridans, Williams och Sandberg (2013 s.146) att arbetet 

med det systematiska kvalitetsarbetet måste fördjupas och breddas, då dokumentationen och 

utvärderingen som görs ofta saknar barns läroprocesser i relation till ett specifikt lärobjekt och 

situation. De poängterar också vikten av att systematiskt kvalitetsarbete, i dess helhet, blir ett 

verktyg i lärandet för både lärare och barn, som hjälper dem att minnas, reflektera och 

undersöka tidigare uppfattningar av situationer och ämnen. I urvalet fanns det 30 förskolor i 

Sverige varav en förskolegrupp och en förskollärare deltog från varje deltagande förskola.   

Systematiskt kvalitetsarbete är när man arbetar med att planera verksamheten, följer upp och 

analyserar resultatet av det planerade arbetet i förhållande till de nationella målen, vetenskaplig 

kunskap och beprövad erfarenhet anser Brodin och Renblad (2015, s.51). Kvalitet i förskolan 

är ett komplext begrepp och åsikterna många om vad det innebär (Brodin, Renblad, 2015, s.45). 

Ett mått kan till exempel vara hur nöjda barnen och föräldrar anser sig vara med verksamheten, 
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något man kan få reda på genom föräldraenkäter. Brodin och Renblad (2015, s.46–47) skriver 

att det dock är svårt att enbart säkerställa verksamhetens kvalitet genom föräldraenkäter då 

föräldrarna sällan har kunskap kring nationella, lokala och läroplansmålen. De anser att 

föräldraenkäter är en bra grund för ett utvecklingsarbete och att man ska ta tillvara på 

föräldrarnas synpunkter. En annan viktig fråga för att säkerställa kvaliteten i verksamheten är 

om arbetslaget utvärderar sitt arbete och om det sker pedagogiska samtal i arbetslaget för att 

föra verksamheten framåt. Om arbetslaget synliggör åsikter, tankar och idéer för varandra kan 

verksamheten föras framåt (Brodin, Renblad, 2015, s.50–51). 

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan är ord som låter svåra men som alla pedagoger behöver 

förhålla sig till, förenklat handlar det om att omsätta förskolans läroplan till praktik och kunna 

styrka hur det genomförts (Eriksson 2015, s.18). Kraven på insyn, dokumentation och 

möjligheten att mäta kvalitet har ökat i förskolan anser Eriksson (2015, s.11). Vägen mot 

kvalitet kan se väldigt olika ut på olika förskolor men bör ha barns lärande i fokus eftersom 

förskolan är en del av utbildningsväsendet. För att kunna skapa ett framgångsrikt 

utvecklingsarbete menar Eriksson (2015, s.12–15) att man bör ha en tydlighet i hela 

organisationen, all personal ska arbeta medvetet och det är olikheter som berikar. Den svenska 

förskolan behöver bli bättre på att synliggöra hur verksamheten gör skillnad för barns ökande 

lärande och bidrar till möjligheter att ta till sig kunskap (Eriksson 2015, s.12). Att mäta ett 

pedagogiskt arbete är svårt och handlar till stor del om bedömning, förståelse och 

kommunikation. Arbetslaget behöver hitta ett bra sätt att mäta kvaliteten och utvärdering bör 

vara ett nyckelord menar Eriksson (2015, s.26–27). Syftet med utvärdering är skaffa sig 

kunskap om förskolans kvalitet, det vill säga verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande, kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättning för lärande 

(Eriksson 2015, s.27). 

Öqvist och Cervantes (2018, s.40) menar att syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att få 

kunskap om hur förskolans verksamhet och organisation på bästa sätt kan skapa kvalitativa 

möjligheter för barn att tillgodogöra sig kunskap på bästa sätt. För att förskollärare ska kunna 

arbeta med läroplanens mål och skapa kvalitet i förskolans verksamhet krävs det att förskolans 

ledning, som har huvudansvaret för arbetet, är tydliga i vad som krävs av förskollärarna i det 

dagliga arbetet med att lära ut kunskap (Öqvist, Cervantes 2018, s.40–41). När Öqvist och 

Cervantes (2018, s.41–42) genomförde sina textanalyser av 120 systematiska kvalitetsarbeten 

från olika förskolor såg de att enbart 40% av förskolecheferna använde sig av ordet 

undervisning i sina rapporter. Förskolechefer och förskollärare ser inte förskollärarna som 

undervisande lärare eftersom det enbart finns strävansmål i läroplanen, hade läroplanen varit  

mer strikt hade förskolan varit mer målorienterad (Öqvist, Cervantes 2018, s.39). För att 

förskolan ska kunna erbjuda en bra undervisning och en kvalitativ förskoleverksamhet behöver 

förskollärarnas roll i den dagliga undervisningen förtydligas gentemot läroplan och barnskötare 

anser Öqvist och Cervantes (2018, s44.).  

Enligt Essén och Olsborn Björby (2018 s.15–17) är det viktigt att det systematiska 

kvalitetsarbetet har barnen i fokus på alla nivåer i styrkedjan, som innefattar huvudman, 

förskolechef, förskollärare och barn. Det är trots allt genom barnen som underlaget ska hämtas 

från och skapa förutsättningar och möjligheter för utveckling och lärande. De menar att det är 

viktig att pedagoger skriver för att bidra till att höja och utveckla kvaliteten på verksamheten 

och ett nära arbete med barnen. Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på att alla i arbetslaget 
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samt ledningen är aktiva och involverade och att det organiseras, leds och tydliggörs på alla 

nivåer. Men även att ansvar och roller fördelas.  

Kvalitet i förskolan 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) utförde en studie där de undersökte kvalitet i 

förskolan och små barns lärande i Sverige. De menar att det finns en signifikant variation hur 

förskolans kvalitet förhåller sig till miljön gjord för små barn. De undersöker vidare olika 

variationer i förskolans miljö och hur den påverkar barns lärande. De använder sig av en 

reviderad version av tidig barndomsmiljö poängskala (Early Childhood Environment Raiting 

Scale, förkortad till ECERS). ECERS består av 30 punkter som definierar kvalitet i olika nivåer 

utifrån situationer i förskolan. Dessa punkter grupperas sedan in i underskalor. De är: 

omsorgsrutiner för barnen, möblering och uppvisning för barnen, språkförståelse erfarenheter, 

fin- och grovmotoriks aktiviteter, estetiska aktiviteter, social utveckling och vuxenbehov. 

Utvärderingen skedde både externt och internt, där de båda utvärderingarna jämfördes. I 

resultatet kunde det ses en stor variation i lärarnas självutvärdering. Där lärare kunde värdera 

kvaliteten i deras förskola som hög medan de externa utvärderarna värderade kvaliteten låg eller 

god. Ett färre antal verkade undervärdera sin egen förskolas kvalitet, medan de externa 

utvärderarna såg en hög kvalitet i dessa förskolor. Pramling Samuelsson och Sheridan (2009, 

s.4) tolkar detta som att lärarna med en hög kvalitet, enligt de externa utvärderarna, trots en 

medvetenhet om sin profession är mer kritiska och söker nya utmaningar för att öka kvaliteten 

i deras förskola. De menar att en förskola med låg kvalitet kan karakteriseras av pedagogisk 

okunskap, begränsat utrymme och material samt begränsad tillgång för barnen. Lärarna verkar 

ha mer fokus på regler och material, liten kommunikation och interaktion mellan lärare och 

barn samt få möten där en ömsesidig relation uppstår. Förskolor där en hög kvalitet har blivit 

externt utvärderad karakteriseras av en lärmiljö som skapar utmaningar och lärande situationer. 

Observationer kunde göras där barnen deltog i pågående aktiviteter, lärarens fokus låg på 

barnets intresse, erfarenhet och kunskapsfärdigheter visades i relation till de övergripande 

målen för förskolan. Lärarna integrerade med barnen utifrån ett “här och nu” perspektiv och 

uppmuntrade barnen till att utnyttja samtliga resurser, de själva inkluderade, för att främja deras 

lärande, inflytande och deltagande. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2009, s.7) fanns 

det en tydlig skillnad mellan förskolorna med låg och hög kvalitet. Skillnaden för att uppnå hög 

kvalitet är lärarens förståelse av hur barns lärande utvecklas genom att aktivt delta i och 

genomföra aktiviteter, i kontrast till att rikta ett barn mot ett särskilt lär-objekt utan direkt aktivt 

deltagande. De menar att resultatet bekräftar vikten av lärarens kompetens och allmänna 

kunskap inom förskolan och barns utveckling.  

 

Brodin och Renblad (2014) har utfört en studie som handlar om pedagogers syn på den svenska 

förskolans läroplan och det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med studien var att ta reda på 

om pedagogernas åsikter om läroplanen och om de kan utföra systematiskt kvalitetsarbete 

baserat på den. Fokusgruppen (Brodin, Renblad 2014, s.350–351) bestod av kommunala 

förskollärare och barnskötare anställda vid elva förskolor i södra Sverige. Ett webbaserat 

frågeformulär användes baserat på en fokusgruppdiskussion med de fyra rektorerna. 111 

pedagoger svarade på frågeformuläret. En majoritet (Brodin, Renblad 2014, s.353–354) av de 

tillfrågade uttryckte ett behov av mer kunskap kring det systematiska kvalitetsarbetet, speciellt 

i fråga om dokumentation och utvärdering. De menar även att det inte är bevisat att 

uppföljningsarbetet med barn i behov av särskilt stöd gynnas i läroplanen.  Studien visade även 

på betydelsen av pedagogers attityd för att höja kvaliteten i förskolan. Andra aspekter som kan 
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ha stort inflytande är budgeten gällande klassens storlek och antal barn/pedagog, pedagogiskt 

ledarskap, arbetsklimat, aktivt arbete med värdegrunden och pedagogisk planering. 

 

Håkansson (2017, s.11) skriver om kvalitet i skolväsendet och vad som gör kvalitet i 

verksamheten. Detta innefattar uppfyllelse av nationella mål, svara mot nationella krav och 

riktlinjer, uppfylla andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella samt 

utifrån skolverket (Håkansson 2012, s.34) kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga 

förbättringar utifrån rådande omständigheter. Håkansson (2017, s.12) fortsätter att skriva om 

vilka grundläggande komponenter som kan ingå i ett systematiskt kvalitetsarbete, dessa är 

innehåll, processer och metoder. Håkansson (2017, s.23) menar att skolverket lägger stor fokus 

på de nationella målen i samband med det systematiska kvalitetsarbetet. Han fortsätter att skriva 

att det är just de nationella målen i det lokala arbetet i förskolor som skapar stor förvirring. Han 

menar (Håkansson 2017, s.24) att det finns ett stort behov av att förtydliga målen i det lokala 

systematiska kvalitetsarbetet. Håkansson (2017, s.26–27) fortsätter beskriva hur förskolan har 

mål i sin läroplan, som även kan beskrivas som verksamhetsmål. Dessa, menar han, kan 

formuleras i lokala eller egna mål i förskolans utvecklingsarbete, detta görs i samverkan med 

personal, ledning, föräldrar. Dessa verksamhetsmål kan relateras till läroplanens strävande mål 

och riktlinjer. En viktig fråga enligt Håkansson är att arbetet med målen integrerar med 

varandra. Håkansson (2017, s.45–46) påpekar också att i ett förtydligande av målen kan den 

språkliga strukturen påverka hur vi tolkar målet i fråga. Som ett exempel använder han 

strävansmålet varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin förmåga, han menar att om 

vi istället omformulerar och säger utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att. På 

detta sätt, menar Håkansson (2017, s.45-46), kan vi förtydliga innebörden av målet och inte hur 

målet ska uppnås. Fokus blir på lärandet istället för på aktiviteten. 

Skapa kvalitet i förskolan 

Förskolan är en fysisk miljö där flertalet av Sveriges barn befinner som om dagarna och ändå 

beaktas sällan samspelet mellan den fysiska och sociala miljön i forskning menar De Jong 

(2010, s.253). Barnen ingår i ett socialt sammanhang och samspelar i en social miljö på 

förskolan samtidigt som aktiviteter möjliggörs eller hindras av den miljö de befinner sig i (De 

Jong 2010, s. 254), därför borde den fysiska miljön ha en större plats i verksamheten och i det 

systematiska kvalitetsarbetet.  De Jong (2010, s.255) skriver att pedagoger oftast talar om den 

fysiska miljön i form av lärmiljöer, hon anser inte att begreppet lärmiljö är det samma som den 

fysiska miljön. Lärmiljö är en miljö som byggs upp för att främja ett lärande och kan i princip 

byggas upp överallt. Den fysiska miljön är svårare att ändra och består av väggar, tak och 

fönster. De Jong (2010, s.254–255) skriver att den fysiska miljön hamnar i skymundan och 

behöver beaktas i byggandet av nya förskolor för att det är den fysiska miljön som är grunden 

för utveckling och lärande, eftersom det är där barnen samspelar med varandra. 

 

Alvestad och Sheridan (2014, s. 377) skriver att dokumentation är ett dominerande sätt att ta 

reda på hur kvaliteten är på en förskola. Dokumentationen kan stå för olika saker beroende på 

vem ser på den och på vilket sätt den ses på (Alvestad, Sheridan 2014, s.378). Alvestad och 

Sheridan (2014, s.378) genomförde sin studie om dokumentation i norska förskolor där de har 

tittat på hur olika dokumentationer används och på hur och vad pedagogerna dokumenterar. Det 

finns olika sorters dokumentation i form av lärande dokumentation, informativ dokumentation 

och planerande dokumentation (Alvestad, Sheridan 2014, s.386–388). Lärande dokumentation 

är den dokumentation som finns tillgänglig för barnen att själva sitta och reflektera över, såsom 
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bilder med text på vad som gjorts och sagts. Informativ dokumentation är den information som 

delges kring verksamheten i till exempel månadsbrev till vårdnadshavare. Planerande 

dokumentation är den dokumentation som skrivs ned kring planering av verksamheten och de 

aktiviteter som ska genomföras där.  

 

Det är i det pedagogiska mötet i vardagen och hur man hanterar vardagssituationer som blir 

avgörande för kvaliteten i verksamheten anser Sherp och Sherp (2016, s.10). Varje förskola 

behöver gemensamt formulera en helhetsidé om vad deras vision och pedagogiska idé innebär 

för att uppnå den kvaliteten förskolan önskar. Ambitioner, mål och lärdomar som man själv 

varit med och tagit fram är lättare att leva upp till i högre grad än mål som är formulerade av 

andra (Sherp och Sherp 2016, s 11.). Kvalitet bör definieras av dem som ska förverkliga det 

pedagogiska arbetet i vardagspraktiken och bör ingå i den helhetsbild man sätter upp 

gemensamt utifrån helhetsidéen anser Sherp och Sherp (2016, s.175). Den pedagogiska 

helhetsbilden kvalitetssäkras genom att man sätter den i relation till uppdraget, vetenskaplig 

kunskapsutbildning och beprövad erfarenhet. Pedagogerna och ledningen för förskolan behöver 

ha en medvetenhet om hur man ska och bör arbeta för att nå den kvaliteten förskolan vill uppnå 

i sin helhetsbild (Sherp och Sherp 2016, s.175–176). Har medarbetarna varit medskapande i 

framtagandet av en helhetsbild har det stor betydelse för hur vägledande helhetsbilden är i det 

vardagliga arbetet, en helhetsbild kan således inte framställas enbart av förskolans ledning 

menar Sherp och Sherp (2016, s.90).  Kvaliteten på helhetsbilden är avgörande för det fortsatta 

kvalitetsarbetet anser Sherp och Sherp (2016, s.90) och därför bör helhetsbilden framställas på 

ett sådant sätt att all personal känner sig delaktig. Att lära om och förstå hur man som pedagog 

kan bidra till kvaliteten i det pedagogiska mötet är den primära utgångspunkten för 

kvalitetsarbetet enligt Sherp och Sherp (2016, s11.).  

Läroplan för förskolan och styrdokument 

Förskolan har två viktiga styrdokument att följa, skollagen (Skollagen kap.8) och läroplanen 

för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016). Ett av förskolans uppdrag enligt läroplanen är att lägga 

grunden för ett livslångt lärande hos de barn som deltar i verksamheten (Lpfö 98 rev. 2016, s.5). 

Utbildningen i förskolan ska vara likvärdig var den än anordnas, normerna för likvärdigheten 

anges av de nationella målen och ska förskolan ska arbeta för att nå målen (Lpfö 98 rev. 2016, 

s. 5). Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas för att förskolan ska kunna skapa goda villkor för barns utveckling 

och lärande (Lpfö 98 rev 2016, s.14). Syftet med att utvärdera förskolans verksamhet är att få 

kunskap om hur förskolans organisation, innehåll och genomförande kan ske och utvecklas så 

att varje barn får bästa möjliga förutsättningar för en bra utveckling och ett lärande. Det är 

analyserna av utvärderingen som pekar ut väsentliga utvecklingsområden inom förskolans 

verksamhet, det är också av vikt att utvärderingen sker med ett tydligt barnperspektiv (Lpfö 98 

rev.2016, s 14.) 

Under 1990-talet var förskolan funktion i utbildningssystemet omstridd och det var först när en 

ny läroplan för grundskolan (Lpo 94) skulle tas fram som den då sittande socialdemokratiska 

regeringen ansåg att förskolan och grundskolan skulle ha ett gemensamt måldokument 

(Riddersporre, Persson (red.) 2010, s.73–74). 1991 röstades en borgerlig regering fram och de 

ville inte ha ett gemensamt dokument för de båda verksamheterna eftersom grundskolan var 

obligatorisk och förskolan frivillig. Lpo 94 låg som grund för den läroplan som arbetades fram 

och framhöll att de arbetande personalkategorierna med skilda pedagogiska arbetsuppgifter i 

kompletterade varandra, förskollärare och fritidspedagoger fick rätt att undervisa i grundskolan 

(Riddersporre (red.), Persson 2010, s. 74).   



 

7 

 

Förskolans första läroplan (Lpfö 98) trädde i kraft i augusti 1998 som en följd av att förskolan 

1996 blev en del det svenska utbildningsväsendet. År 2010 reviderades och förtydligades 

förskolans läroplan och förskolan ska i högre utsträckning än tidigare ge pedagogisk stimulans 

och utveckling i barnens språkliga och matematiska förmågor, dock med fortsatt hänsyn till 

barnens behov, utveckling och förutsättningar (Riddersporre, Persson (red.) 2010, s.74). År 

2010 ersattes också kravet på att utarbeta kommunala arbetsplaner för förskolan och ersattes 

med systematiskt kvalitetsarbete, kommunen har nu i uppdrag kontrollera att det finns ett 

systematiskt kvalitetsarbete på förskolorna (Elfström 2013 s.34). När revideringen av 

läroplanen trädde i kraft år 2011 ökade ansvaret på personalen kompetens och etik genom att 

verksam personal nu ansvarar för att förskolan lever upp till de mål som finns (Elfström 2013, 

s.35). Ytterligare revidering av förskolans läroplan trädde i kraft år 2016 och det är den läroplan 

som ligger till grund för den här studien.  

Skolverket har haft på uppdrag av regeringen att ge förslag på hur förskollärarens ansvar kan 

förtydligas i läroplanen för förskolan, samt riktlinjer för uppföljning och utvärdering av 

förskolans verksamhet. Skolverket fick sedan redovisa sina förslag för 

utbildningsdepartementet (Utbildningsdepartementet 2010, s.3). 

I förslaget (2010, s.17–18) gällande uppföljning, utvärdering och utveckling ges skäl till 

förslaget. I dessa beskrivs hur de ser på kvalitet i förskolan. Bland annat skrivs det att 

verksamhetens kvalitet är avgörande utifrån hur delaktighet, kommunikation och sampel sker 

mellan vuxna och barn, barn och barn och hur de vuxna utmanar och stöttar varje barns 

utveckling och lärande. Dokumentation, uppföljning och utvärdering ska bidra till att förskolans 

verksamhet utvecklas och därmed skapa de bästa förutsättningarna för varje barns lärande och 

utveckling.  Utbildningsdepartementet (2010, s.19) skriver vidare om hur kvalitetsarbetet måste 

vara brett förankrat hos personal, barn och vårdnadshavare samt att förskolläraren har ett 

särskilt ansvar för verksamhetens kvalitet och den ständigt utvecklas.  

 

Syftet med det systematiska kvalitetsarbete handlar ytterst om att identifiera de förutsättningar 

och aspekter i förskolan som är nödvändiga för att varje barn ska ha möjlighet att utvecklas 

och lära enligt målens intentioner. Det handlar om att utveckla bra arbetsprocesser, effektivt 

kunna bedöma kvaliteten och komma fram till vilka åtgärder som behöver vidtas för att 

upprätthålla och förbättra kvaliteten  

                                                                             -Utbildningsdepartementet 2010, s.19 

 

Vidare skriver utbildningsdepartementet (2010, s.18–19) om vikten av att ha kunskap om barns 

lärande och utveckling för att kunna planera verksamheten samt stödja, stimulera och utmana 

barnen i deras utveckling och lärandeprocesser. 

TEORETISK RAM 

Förskolan är uppbyggd på ett sociokulturellt perspektiv, där arbetslaget och dess samverkan 

med ledningen är av stor vikt. Utan ett samarbete där kommunikation och tydliga riktlinjer finns 

skulle verksamhetens utveckling stå still. I det sociokulturella perspektivet menar man att 

människor är individer i grupper. Sociala sammanhang är viktiga och det är där vi lär och 

utvecklas. Vygotskij (1978, s.87-94) lyfter den närmaste utvecklingspunkten som en viktig del 

i lärandet av barn i förskolan. Vygotskij menar att det barnen lär i en medierande aktivitet 

tillsammans med en pedagog idag, kommer barnet kunna själv imorgon. Vi anser att detta kan 

anpassa till pedagogerna i förskolan, då vi lär och utvecklas tillsammans. Om vi skapar en 

medvetenhet om medierat lärande i arbetet med systematiskt kvalitetsarbetet, kan vi kanske få 

ett systematiskt kvalitetsarbete som lyfter fram barns lärande och utveckling. I läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98 rev.2016, s.7) står det att lärandet ska baseras på samspelet mellan vuxna 
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och barn samt att barn lär av varandra. Bråten och Thurmann-Moe (1996, s.108-109) skriver 

också om Vygotskijs teori och zonen för den närmaste utvecklingen. De beskriver närmare att 

det är där början till en utveckling ligger i ofärdiga läroprocesser och att imitation bör vara en 

utgångspunkt för lärande. Vidare påvisar de (Bråten,Thurmann-Moe 1996, s.106-107) hur 

Vygotskij lyfter att ett lärande sker genom internalisering av processer som utspelas i samspel 

med andra, ett medierat lärande sker. Då det sociokulturella perspektivet bygger på ett 

demokratiskt synsätt kan vi se ett samband med hur förskolan är uppbyggd och hur ett arbetslag 

måste samverka tillsammans för att lära och utvecklas. Säljö (2014, s.137–141) skriver om 

verksamhetsteorin, som är en begreppsram utvecklad av Vygotsky och Leontiev, ur ett 

sociokulturellt perspektiv, där han beskriver verksamhetssystem, handling och operation. Det 

vi fann intressant var hur verksamhetssystem (en kollektivt och varaktig verksamhet) sett från 

hur skolor och förskolor arbetar skapas genom samarbete människor emellan. Säljö (2014, 

s.139) menar att en skola blir en skola genom fysiska och kommunikativa handlingar där 

verksamhetssystemet ständigt återskapas av människorna som arbetar där.  En reflektion är att 

detta även kan anpassas till förskolan. Om vi tittar på verksamhetssystemet och sätter in det i 

förskolans verksamhet där det systematiska kvalitetsarbetet används, kan vi se en tydlig 

koppling. Genom att arbetslaget kontinuerligt återskapar det verksamhetssystem de har kan de 

genom det systematiska kvalitetsarbetet utveckla och förändra och bidra till barns lärande och 

utveckling. Vilket gör att det är ett passande perspektiv att utgå från i vår studie när det gäller 

vår syn på förskolan och arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. 

METOD 

I den här delen presenteras den vetenskapliga teorin, val av metod, urval, genomförande och 

analys av studien. 

Vetenskaplig teori 

I studien har vi använt oss av fenomenografin som metodansats (Dahlgren, Johansson 2015, 

s.162–166) med den hermeneutiska teorins inriktning på allmän tolkningslära (Westlund 2015, 

s.71–87).  

 

Fenomenografin bygger på att beskriva människors sätt att förstå fenomen runt omkring sig 

(Dahlgren, Johansson 2015 s.163). Kihlström (2007 s.157-158) beskriver fenomenografin som 

ett sätt att beskriva människors erfarenheter, tankar, uppfattningar och upplevelser av sin 

omvärld. Erfarenheterna kan vara grundande i både teoretiskt och praktiskt handlande menar 

Kihlström (2007 s. 158). I vår studie ville vi undersöka hur det systematiska kvalitetsarbetet 

påverkar förskolans verksamhet och vad verksamma pedagoger anser att kvalitet är. Eftersom 

människor besitter olika erfarenheter och kunskaper kan ett och samma fenomen te sig olika 

för olika personer, därför kan man få helt olika svar på samma fråga (Kihlström 2007, s.158).  

I studien utgår vi från pedagogernas perspektiv och förmåga att beskriva hur de använder 

systematiskt kvalitetsarbete, alltså pedagogernas sätt att förstå och se fenomenet systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan. I den hermeneutiska allmänna tolkningsläran (Westlund 2015 s.74-

75) genomförs det tolkningar av det som studeras. Vi tolkar de texter vi fått från respondenterna, 

en tolkning sker i och med att respondenterna ej är närvarande vid analysen av de inlämnade 

texterna. 

 

I vår analys ser vi fördelar med att använda oss av en fenomenografisk analysmodell, den har 

sju steg (Dahlgren, Johansson 2015, s. 166–171). En närmare beskrivning av hur 

analysmodellen har använts beskrivs under rubriken analys. 
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Kvalitativ metod - Self report 

Kvalitativ metod används när forskaren vill ta reda på hur intervjuobjekten upplever ett visst 

fenomen. Kvantitativ metod används när forskaren är intresserad av hur många gånger ett visst 

fenomen används (Björkdahl Ordell 2007, s. 193-194). Eftersom vår studie bottnar i att vi vill 

förstå och synliggöra pedagogernas upplevelser av fenomenen systematiskt kvalitetsarbete och 

kvalitet i förskolan valde vi en kvalitativ metod. 

 

För att samla in material till studien användes self report, som kvalitativ metod. Metoden är en 

sorts semistrukturerad intervju med öppna frågor (Szklarski 2015 s. 136). Self report, som också 

kan kallas självrapportering, innebär att intervjuobjektet får skriva en beskrivande text utifrån 

tre specifika frågor. Genom att använda self report får vi kunskap om det fenomen vi 

undersöker, vilket i det här fallet är pedagogers syn på systematiskt kvalitetsarbete (Davidsson 

2007, s 70). I deras skriftliga svar får vi tillgång till deras upplevelser, tankar och erfarenheter 

kring fenomenet. En fördel (Davidsson 2007 s.73) med att använda sig av self report är att 

respondenten inte blir påverkad av intervjuaren och att svaren blir väl genomtänkta eftersom 

respondenten får god tid på sig. En nackdel är att vi som intervjuare inte är på samma plats som 

respondenten och därför inte kan ställa följdfrågor (Davidsson 2007, s.73). Därför är det av vikt 

att vi har reflekterat över hur frågeställningen är formulerad innan den lämnas ut till 

respondenten. Hur frågeställningen är formulerad påverkar vad man får veta i svaret och när 

frågeställningen är utlämnad kan man som forskare inte längre påverka (Davidsson 2007, s.73). 

 

Vi valde att använda self report för att vi ansåg att metoden passade bra ihop med 

fenomenografin. Self reporten bidrar till att respondenten kan skriva fritt utan att påverkas av 

vår förförståelse, samtidigt som vi med hjälp av frågeformuleringarna ändå kan styra self 

reportens riktning (Kihlström 2007, s.160-161).  

Urval 

I studien ingick nio verksamma pedagoger vid tre olika förskolor. Pedagogerna handplockades 

och därmed gjordes ett subjektivt urval. Genom att ett subjektivt urval gjordes blir studien mer 

vägledande än om konventionella urval använts (Denscombe 2018, s.67). Även ett 

bekvämlighetsurval gjordes eftersom pedagogerna är kända för oss sedan tidigare(Trost, 

Hultåker 2016, s 31-32). I urvalet tillfrågades pedagoger som vi har en relation till sedan tidigare 

om deltagande, på så sätt hoppades vi kunna säkerställa att deltagarna är engagerade och förstår 

vikten av att frågorna besvaras. Anledningen till att vi valde ett bekvämlighetsurval är att det 

tidsspann vi har att skriva på är begränsat och pedagogerna var lättillgängliga för 

oss(Denscombe 2018, s.71). De tillfrågade pedagogerna är verksamma på olika avdelningar på 

förskolorna, för att i största möjliga mån undvika snarlika svar i self reporten. Hälften av de 

tillfrågade pedagogerna arbetar på kommunal respektive privat förskola, ett personalkooperativ 

och ett föräldrakooperativ. Det systematiska kvalitetsarbetet är oftast ett pågående dokument 

som sträcker sig över ett läsår, därför tillfrågades enbart pedagoger som arbetat minst ett år i 

förskolan. Det är för att de ska ha arbetat med alla delar som ingår i ett systematiskt 

kvalitetsarbete. 

Genomförande 

Efter att ha läst diverse forskning och litteratur om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 

formulerades våra frågeställningar i studien. Frågeställningar hade vi sedan till grund i den self 

report som skulle skickas ut till pedagogerna. Innan frågorna skickades tog vi kontakt med 

förskolorna och de berörda pedagogerna för att fråga om de kunde tänka sig att delta i vår studie. 

När ett deltagande bekräftades samlades deras e-mail adresser in, eftersom frågorna skulle 

skickas via e-mail. Missivbrev och intervjufrågor skickades sedan med e-mail till de deltagande 
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pedagogerna. I missivbrevet beskrivs syftet med studien och hur de ska gå tillväga för att 

besvara frågorna (Se bilaga 1 och 2). I missivbrevet informeras också respondetnerna om de 

etiska krav vi, som forskare, har att förhålla oss till (Björkdahl Ordell 2007, s.26-27). 

 

För att kunna analysera texten med kvalitet sattes en begränsning på högst tre datorskrivna sidor 

med Times new roman 12pkt. Intervjuobjekten fick cirka två veckor på sig att skriva och 

återlämna self reporten. Self reporten består av tre stycken välformulerade och konkreta frågor 

som är:  

1. Beskriv hur du använder det systematiska kvalitetsarbetet i din verksamhet. 

2. Vad anser du, som pedagog, att kvalitet i förskolan är? 

3. Beskriv en situation där du anser att systematiskt kvalitetsarbete kan ha bidragit till ökad 

kvalitet i verksamheten. 

 

När svaren skickats tillbaka till oss skrev vi ut texterna, utan synliga e-mailadresser, och analys 

enligt den fenomenografiska analysmodellen påbörjades.  

Analys 

Vi har valt använda oss av en fenomenografisk analysmodell, bestående av 7 olika steg 

(Dahlgren, Johansson 2015, s. 166–171). 

 

Steg 1-att bekanta sig med materialet: Analysen började med att vi skrev ut samtliga self reports 

och började bearbetningen av innehållet. Samtliga texter lästes flera gånger för att lära känna 

texten.   

 

Steg 2-kondensation:  Eftersom det gjordes flera genomläsningar av materialet i steg ett kunde 

vi med lätthet lyfta fram det som vi ansåg relevant, sett till studiens syfte. De mest signifikanta 

delarna i materialet färgmarkerades i olika färger för att kunna gå vidare till steg tre. 

 

Steg 3-jämförelse: Genom att se på de markerade styckena kunde likheter och skillnader lyftas 

fram i de olika rapporterna. 

 

Steg 4-gruppering: Här ska likheterna och skillnaderna grupperas och relateras till varandra. 

Grupperingen gjordes utefter de tre frågeställningar som skickades ut till intervjuobjekten. De 

som beskrev ett liknande arbetssätt hamnade i en grupp och de som beskrev ett annat arbetssätt 

hamnade i en egen grupp. Därefter grupperades texterna ytterligare utefter använda begrepp, 

som till exempel utvecklingsplan.  

 

Steg 5-artikulera kategorierna och steg 6-namnge kategorierna: Genom att lyfta fram och 

synliggöra begreppen framträdde essensen i texterna och underlättade framställningen av 

resultatet. När begreppen synliggjordes kunde vi namnge kategorierna och därmed lyfta fram 

de mest signifikanta i materialet. Kategorierna som synliggjordes var dokumentationsverktyg, 

miljö och rutiner, personal- och tidsbrist, utvärdering och uppnått mål. Steg fem och steg sex 

flyter naturligt samman till ett steg under arbetets gång. 

 

Steg 7-konstrastiv fas: Kategorierna ska under steg sju granskas och jämföras med varandra 

men eftersom kategorierna delades in i få grupper behövdes inte ytterligare jämförelse. 
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Tillförlitlighet och giltighet 

Reliabilitet eller tillförlighet innebär att undersökningarna i studien är genomförda på ett korrekt 

och trovärdigt sätt (Björkdahl Ordell 2018[1] ) och att samma resultat uppnås även om någon 

annan skulle genomföra samma undersökning (Kihlström 2007, s.164–165). Vid en kvalitativ 

studie innebär det att undersökningen har genomförts med stor noggrannhet gällande frågor och 

urval av intervjuobjekt. För att se till att vår self report och studie genomfördes med tillförlighet 

valde vi att låta vår handledare läsa och godkänna våra frågor och missivbrevet innan det 

skickades ut till deltagarna. Handledaren kom med kommentarer och tillsammans diskuterades 

det fram ett godkänt frågeformulär och missivbrev. Frågorna formulerades om för att inte vara 

för snäva och svåra att skriva en löpande text till. Vi valde att inte genomföra någon pilotstudie 

för att testa frågorna innan eftersom vi inte ansåg att tiden räckte till.  

 

De pedagoger som sen tillfrågades om deltagande i undersökningen valdes med noggrannhet 

och eftertanke. De tillfrågade är verksamma pedagoger som arbetat i minst ett år och fortfarande 

arbetar inom förskolan. Vi valde att vända oss till verksamma pedagoger då vi ansåg att de har 

relevant kunskap i ämnet eftersom de arbetar med systematiskt kvalitetsarbete regelbundet. 

Frågorna som ställs i undersökningen bör vara väl genomtänkta och formulerade, för att vår 

egen förförståelse inte ska lysa igenom och ge svar som inte är tillförlitliga.  

 

En reflektion vi gör är att då intervjuobjekten är kända för oss sedan tidigare, blir lättare att 

följa upp och be om ett förtydligande av svaren om de är svåra att tyda. Detta underlättas då vi 

har lätt att ta kontakt med intervjuobjekten, till skillnad om det skulle vara okända 

intervjuobjekt på olika förskolor runt om i Sverige där kontakt kan vara svårare att uppnå. Ett 

vanligt sätt att säkerställa reliabiliteten i en undersökning är att låta någon annan genomföra 

samma undersökning och därefter jämföra resultatet (Thurén 2007, s.26–27 och Kihlström 

2007, s. 164). Eftersom vi har begränsat med tid för vår undersökning så anser vi att det kan 

vara svårt att hitta någon som är villig att göra samma undersökning för att säkerställa resultatet. 

För att säkerställa tillförlitligheten i undersökningen har vi lagt ner mycket tid på att formulera 

frågorna, tänka igenom urvalet av pedagoger och formuleringen av informationen som 

medföljer self reporten. Eftersom vi är två stycken som kommer att analysera och sammanfatta 

resultatet av undersökningen hoppas vi kunna uppmärksamma om otillförlitlighet uppkommer 

genom att påpeka upplevda skillnader i tolkningarna.    

 

Validitet eller giltighet innebär att man verkligen har undersökt det man utgett sig för att 

undersöka (Thurén 2007, s. 26). Det innebär också att intervjuarens förförståelse inte har 

påverkat undersökningen i en negativ riktning (Björkdahl Ordell 2018[2] ). Vi såg därför stora 

fördelar med att använda self report som metod eftersom vi då inte var närvarande under 

intervjuerna och därmed kunde minimera påverkan av vår egen förförståelse.  

 

Frågornas formuleringar är uppbyggda så att vi efterfrågar intervjuobjektets konkreta och 

professionella erfarenheter (Davidsson, 2007, s.70–71). Frågorna formulerade vi på ett sådant 

sätt att våra förutfattade meningar och tankar kring systematiskt kvalitetsarbete inte är synliga 

De frågor vi använde oss utav är följande 

1. Beskriv hur du använder det systematiska kvalitetsarbetet i din verksamhet. 

2. Vad anser du, som pedagog, att kvalitet i förskolan är? 

3. Beskriv en situation där du anser att systematiskt kvalitetsarbete kan ha bidragit till 

ökad kvalitet i verksamheten? 

 
[1] Björkdahl Ordell, Susanne Föreläsning: Forskningsmetoder 07-09-2018 Högskolan i Borås 
[2] Björkdahl Ordell, Susanne Föreläsning: Forskningsmetoder 07-09-2018 Högskolan i Borås 
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Etik 

Enligt Löfdahl (2014 s.32) är det viktigt att hela forskningsprocessen uppmärksammas i 

samband med de forskningsetiska frågorna. I valet av forskningsuppgift, urval, metod, 

genomförande och resultat har forskningsprocessen fortlöpt utefter de forskningsetiska 

frågorna. 

    

Björkdahl Ordell (2007, s.26–27) skriver att det finns fyra huvudkrav som man måste ta hänsyn 

till som forskare, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven är till för att skydda individen och är framtagna av Vetenskapsrådet. 

 

Informationskravet beskriver att de som deltar i en studie måste bli informerade om syftet med 

undersökningen är (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Samtliga deltagare fick ett missivbrev (se 

bilaga 1) där undersökningen kortfattat beskrevs och hur de skulle gå till väga för att deltaga. I 

missivbrevet fanns också kortfattad information kring vilka det är som utför studien, syftet med 

studien, kontaktuppgifter och de krav som finns på forskning. Missivbrevet avslutades med 

kontaktinformation till ansvarig på högskolan i Borås. 

 

Samtyckeskravet beskriver att man som deltagare har rätt att själv styra över sin medverkan i 

studien och när som helst kan ta tillbaka sitt deltagande. Tar den intervjuade tillbaka sitt 

deltagande ska intervjun lyftas ut ur studien (Vetenskapsrådet 2002, s.9). I det missivbrev som 

delades ut i samband med self reporten står det att deltagandet är frivilligt och att det går att ta 

tillbaka deltagandet när som helst. 

 

Konfidentialitetskravet är till för att personuppgifter kring deltagarna i en studie ska hanteras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem (Vetenskapsrådet 2002, s.12). De 

intervjuade informerades om att inga personuppgifter förekommer i studien. Deltagarna i 

undersökningen är inte identifierbara eftersom de intervjuades namn inte användes i resultatet 

eller efterföljande diskussion. De self reports som skrivits ut under analysarbetet har inga 

spårbara mailadresser och förvarades på ett sådant sätt att ingen obehörig kommit åt den 

insamlade informationen.  

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna om enskilda personer bara får användas 

för forskningsmålet och inte säljas vidare till annan forskning eller kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet 2002, s.14). Deltagarna i studien informerades om att det insamlade 

materialet enbart skulle användas i den här studien men att slutresultatet av studien är en 

offentlig handling. 

 

Rekommendation från vetenskapsrådet (2002, s.15) är att berörda personer får ta del av 

forskningsresultatet, antingen genom en kort sammanfattning eller genom information om var 

forskningen publiceras. När studien är godkänd och publicerad skickas ett mail till de som 

deltog med information om var studien finns att läsa, en text där de tillfrågade tackas för sin 

medverkan och information om att de mail innehållandes self reporten raderas. 

 

RESULTAT 

Nedan följer en sammanställning med utdrag som presenterar resultatet av self reports. 

Intervjuobjekten presenteras med fingerade namn för att skapa anonymitet. Namnen är Robin, 

Kim, Love, Charlie, Alex och Sandie. Resultatet presenteras utefter de frågor som 

intervjuobjekten besvarade och de kategorier som framkom i analysen. 
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Systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten 

I de sex self reports som vi fick in kunde det utläsas att det systematiska kvalitetsarbetet består 

av en utvecklingsplan där tre av de intervjuade skriver att de utgår efter skolverkets riktlinjer: 

Vart är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Fyra av de sex intervjuade använder sig av 

begreppet utvecklingsplan, en plan som innehåller de mål som förskolan önskar uppnå under 

året. Utvecklingsplanen innebär att det är ett levande dokument som utvecklas kontinuerligt 

under året. I utvecklingsplanen ingår en nulägesanalys där arbetslaget observerar och kartlägger 

verksamheten utifrån frågan: Vart är vi? Robin skriver: “Barnens tankar och idéer ligger då 

till grund för det dagliga arbetet och utvecklas och utforskas under terminen”. I 

nulägesanalysen sammanfattas barnens visade intressen och hur gruppens sammansättning ser 

ut. Nulägesanalysen skapas med hjälp av observation gjort av pedagogerna, vilket Love 

beskriver nedan. 

 
 Vi gör ständigt observation om vad är det som engagerar barnen. Vilka frågor är dom 

upptagna av? Vilka material lockar dem?, för att kunna bygga vidare… – Love 

 

Nulägesanalysen ligger sedan till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

När nulägesanalysen är färdig beskriver Kim hur de går vidare med nästa fråga: Vart ska vi?  

 
Ibland grundar sig det i läroplansmål och ibland inte, någon gång har chefen bestämt samma 

mål för hela förskolan och dessutom har kommunen mål som vi ibland skriver delmål utifrån. 

Måste erkänna att det varit lite oklart på arbetsplats med hur de olika delarna ska bearbetas 
och att vi därför ibland gör olika. - Kim 

 

Även Charlie och Sandie beskriver hur de använder nulägesanalysen för att hitta projekt/tema 

för terminen. 
 
Var är vi, vart ska vi, hur gör vi och hur blev det? Detta är frågor vi får ställa oss inför mål, 

delmål och även mindre aktiviteter. Är det vi arbetar med i enlighet med lpfös mål är frågor vi 

ställer oss. - Charlie 
 

Utifrån nulägesanalysen försöker vi att blicka framåt. Vad kan fängsla gruppen och har vi sett 

intressen hos barnen som vi kan jobba tematiskt med. - Sandie 

 

Enbart Kim beskriver frågan hur gör vi för att nå målet och menar att det ofta handlar om 

praktiska göromål, till exempel sätta upp bildstöd (TAKK) på väggarna. Pedagogerna Robin, 

Love, Charlie och Sandie skriver att de förändrar lärmiljöerna med nytt material efter 

nulägesanalysen men nämner inte att förändringarna dokumenteras. Charlie beskriver de 

arbetar utifrån skolverkets frågor i det systematiska arbetet. De arbetar i par och diskuterar 

arbetet på månadsplaneringen men de har även lär-träffar med fem andra förskolor, där 

projekten diskuteras. En gång per termin träffar Charlie och parkollegan en pedagogista som 

kan hjälpa dem att leda projektet vidare. Pedagogistan hjälper även paret med analyser av deras 

dokumentation samt se den ur nya vinklar.  

 
Vad säger barnen egentligen och vad är det de försöker förstå och hur ska vi ge dem nya verktyg 

att utvecklas vidare och se sin egen del i sin egna utveckling... - Charlie 
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Dokumentation och dokumentationsverktyg 

Robin, Love och Charlie beskriver hur de arbetar med dokumentationsverktyget PLUTTRA, 

som blir en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Pedagogerna dokumenterar 

verksamheten tillsammans med barnen och kopplar projektet till läroplansmålen.  

 
Detta gör vi tillsammans med barnen i kort och ord kopplat till läroplansmålen och olika 

avdelningars kategorier där vi beskriver vad vi kommer arbeta med i våra grupper - Love 

 
En viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete är vårt arbetsmaterial, PLUTTRA. I PLUTTRA 
gör vi vår dokumentation av vår verksamhet. -Robin 

 

Vidare beskriver Robin hur de använder PLUTTRA som en del av utvecklingsplanen och hur 

de använder dokumentationen för reflektion samt att utvecklingsplanen är ett levande dokument 

som ändras mellan utvärderingstillfällena.  

 
I utvärderingen skriver vi vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas och eventuellt 

förändras. Vi skriver även vad vi ska ta med oss till nästa år för att barnen ska kunna fortsätta 
sitt utforskande. -Robin 

 

I beskrivningen av hur det systematiska kvalitetsarbetet utvärderas skriver alla pedagoger, utom 

Alex, hur de reflekterar och analyserar kring uppfyllelse av de mål som sattes upp i 

utvecklingsplanen. Robin menar att utvärderingen ligger till grund för en ny nulägesrapport 

inför nästa termin. Tre av pedagogerna (Robin, Love och Kim) skriver att deras närmaste chef 

är delaktig i utvärderingen av utvecklingsplanen. 

 
I slutet på terminen gör vi en gemensam reflektion i det kollegiepar vi jobbar i. Den reflektionen 

tas med till en träff med vår närmsta chef där vi pratar om hur terminen varit, vad som inte 

fungerat, vad vi inte hunnit med och självklart allt som varit bra. -Robin 

 
Vår chef är med i utvärderingen av vår utvecklingsplan där vi får feedback om vårt arbete -

Love 

 
Hur blev det är en sammanställning som ska göras tillsammans med berörd chef, där vi ibland 

går igenom hur situationen blev, bra? Mindre bra? Osv. - Kim 

 

Kim skriver även om hur målplanen ofta resulterar i vad de har gjort under terminen på 

avdelningen i arbetet med målet, inte hur det blev, vilket Kim inte anser är ett egentligt 

utvecklingsarbete.   

 

Eftersom Alex svar enbart bestod av tre meningar gick det inte att utläsa ett resultat i hur hen 

använder sig av systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Kvalitet i förskolan 

Begreppet kvalitet och de intervjuade pedagogernas syn på kvalitet i förskolan kan kort 

sammanfattas med att kvalitet är när varje barn ges möjlighet till utveckling anpassat efter det 

enskilda barnet i samspel med lyhörda och närvarande pedagoger. Kim och Love skriver om 

vikten av att vara en närvarande pedagog som har ett undervisande förhållningssätt och inte är 

rädd för att utvecklas. Charlie och Alex nämner vikten av tid och förutsättning, där fokus ligger 

på att hjälpa det individuella barnet i dess utveckling. Robin beskriver att kvalitet är när varje 

barn möts av genuint intresserade pedagoger, något som även Sandie som en kvalitetsfaktor. 



 

15 

 

 
Hög kvalitet i förskolan är att barnen möts av vuxna som är genuint intresserade av de barn 

som vistas där. Varje barn ska känna att just det är viktigt och någon som man lyssnar på och 

bryr sig om.- Robin 

 
Att komma dithän att barnen med självklarhet, lust och nyfikenhet kliver över tröskeln till 

förskolan. Finns då pedagogerna där och kan möta varje barn utifrån dess behov på ett 
stimulerande och utvecklande sätt känns det som vi arbetar på bästa sätt och kan leva upptill 

flertalet av våra läroplansmål. - Sandie 

 

Enbart Kim nämner komplexiteten i begreppet kvalitet men vidareutvecklar inte tanken. 

 
Det är ett svårbeskrivet begrepp, men jag anser att kvalitet är när arbetet i förskolan hela tiden 

utvecklas till det bättre. - Kim 

 

I pedagogerna beskrivning av begreppet kvalitet framgår det att det inte enbart består av en del 

utan många små delar som tillsammans bildar en helhet, bland annat hur förskolan lever upptill 

läroplansmålen och personalens inställning till utveckling. Enligt Love är en faktor för en 

kvalitativ verksamhet att man bedriver utbildning och undervisning mot bestämda mål medan 

Kim anser att kvalitet i förskolan är en ständig process att vilja framåt i sitt arbete. Robin menar 

att hög kvalitet är när läroplanens mål görs levande och där barnens tankar och intressen styr 

miljön som barnen har tillgång till. Alex skriver att en viktig faktor för kvalitet är att alla 

pedagogers olika kompetenser kommer till användning och alla pedagoger känner delaktighet. 

I pedagogernas beskrivningar av kvalitet framgår det tydligt hur brett och komplext begreppet 

kvalitet är. 

 
Hög kvalitet är även att läroplanens mål görs levande och arbetas utifrån de barn som finns 
där just nu. Där barnens tankar och intressen styr miljön och materialet som barnen har tillgång 

till. - Robin 

 
Jag tycker att en viktig faktor för att kunna ha kvalitet i förskolan är att alla pedagogers olika 

kompetenser kommer till användning och alla får en chans att känna delaktighet och att man 

har ett inflytande över förskolan som helhet. -Alex 

 

Personal- och tidsbrist 

Charlie menar att med den organisation och struktur de har borde det finnas alla möjligheter till 

att barnen blir trygga och kan lära sig nya saker, men påpekar hur vikariebrist och konflikter 

mellan personal kan påverka kvaliteten på arbetet.  

 
Sedan finns det ju alltid sådant som kan komma emellan... som t ex att det knakar mellan 

kolleger och man har inte en samsyn på vart man är eller är på väg. - Charlie 
 

Även Robin nämner brist på personal som en bidragande faktor till minskad kvalitet då stöd till 

barn med speciella behov inte kan erbjudas i den mån som läroplanen förespråkar. Hen menar 

att bristen på resurspersonal påverkar de övriga barnens situation då man främst fokuserar på 

att lösa situationen för barn med speciella behov. 

 
Hög kvalitet är även att det finns tillräckligt med personal för att räcka till att genomföra detta. 

Tyvärr kan jag inte säga att det alltid fungerar. Vissa av läroplanens grundläggande värden 

som exempelvis det som handlar om att barn som tillfälligt behöver mer stöd har rätt att få det 
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leder till att man löser just det barnets situation men det går ut över de andra barnens situation 

då man inte har några pengar för extra resurser. - Robin 

 

Sandie påpekar vikten av fungerande rutiner och att de anpassas efter barngruppen när det gäller 

kvaliteten. Hen menar att välfungerande dagsrutiner och måltider finns för att skapa god kvalitet 

i förskolan. 

 
För att kunna ta vara på alla tillfället och få den bästa kvaliteten är det också av stor vikt att 
nyttja dagens rutiner på bästa sätt och vi ändrar alltid på rutiner som vi märker fungerar mindre 

bra. - Sandie 

 

Storleken på barngruppen är något som Alex nämner som en kvalitetsfaktor som påverkar 

verksamheten. Hen anser att grupperna idag är alldeles för stora och att barnen därför inte får 

den tid med pedagogen som behövs för att ha en god kvalitet i förskolan. Alex skriver: “Att 

kunna få tid till att fokusera på barnen som individer istället för en stor grupp där barnen skall 

“förvaras” över dagen”. Även Charlie skriver om förutsättningar för inlärning med hjälp av 

gruppindelning efter ålder. Hen menar att projekt, miljöer och material kan anpassas efter den 

lilla gruppen. Hen skriver att barnen förhoppningsvis har lättare att se sig själva i ett 

sammanhang om gruppen är mindre. 

 
Grupperna är mindre och barnens görs mer synliga och vågar synas i mindre sammanhang. 

Förhoppningen är att de ser sig själva i detta sammanhang, hur de passar in och lär sig nya 
saker. - Charlie 

 

Love hävdar att personalen ska vara förtrogna med begreppet undervisning genom att ha 

kunskap om teorier och forskning och hur man kopplar ihop dessa med det praktiska arbetet. 

Är personalen väl förtrogen med den kunskapen kan personalen se samband och förstå helheten 

kring barns lärande, vilket bidrar till kvalitet i förskolan. Hen skriver att personalen ska ha en 

förståelse för hur man organiserar undervisning och lärande och att den kunskapen ska bidra 

till en hållbar och fungerande organisation. 

 
Vi ska organisera för undervisning och lärande. En hållbar organisation där alla tar sitt ansvar 

och vet sin uppgift och är väl förtrogna med våra styrdokument och hur vi arbetar utifrån dem. 
-Love 

 

Systematiskt kvalitetsarbete bidrar till kvalitet 

På frågan där pedagogerna ska beskriva en situation där systematiskt kvalitetsarbete har bidragit 

till en ökad kvalitet har Kim och Charlie använt sig av två konkreta situationer, där de tydligt 

kan se en ökad kvalitet i verksamheten. Kim beskriver ett projekt där de hade språket som mål. 

Hen poängterar att ett nära samarbete med chefen bidrog till att de var medvetna om de uppsatta 

målen vilket ökade medvetenheten om hur de arbetade. I texten skriver Kim att de efter varje 

möte uppdaterade målen i målplanen. Ett nära och bra samarbete med kollegan nämns där hen 

lyfter att det de ständigt utmanade sig själva, var medvetna om målplanen och vad de ville 

uppnå med arbetet. När Kim hade fokus på målen skriver hen att det blev ett levande dokument 

och inte bara något som fylldes i för att man ska.   

 
Det systematiska kvalitetsarbetet bidrog detta året till en oerhört mycket bättre kvalitet då vi 

ständigt hade koll på oss själva och utvecklade och följde upp arbetet i verksamheten 

kontinuerligt. - Kim 
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Charlie beskriver en situation där de följde ett intresse hos barnen, där de vid olika tillfällen 

filmade barnen i olika sammanhang med fokus på grovmotorik. Charlies förskola arbetar med 

att analysera dokumentationen vid ett flertal tillfällen bland annat tillsammans med en 

pedagogista. Eftersom de arbetar med dokumentation aktivt kunde de upptäcka ett barns 

individuella utveckling där flera steg ingick kring en gung-situation. Hen beskriver hur barnet 

visade på en individuell utveckling genom att de visade och diskuterade barnets framsteg med 

hjälp av dokumentationen och synliggjorde barnets egen lärprocess. 

 
När vi nu kontinuerligt analyserar vad vi dokumenterat och ser på dokumentationerna ur olika 

synvinklar dvs ställer olika frågor till materialet och går en runda till med det så upptäcker man 
ofta saker man annars skulle gått förbi. Ibland ställer man bara de stora övergripande och 

projektstyrda frågorna till en dokumentation och missar det som ett enskilt barn försöker förstå. 

- Charlie 

 

Miljö och rutiner 

De övriga intervjuobjekten har valt att inte beskriva någon konkret situation där de ser att det 

systematiska kvalitetsarbetet har bidragit till en ökad kvalitet i verksamheten. De har istället på 

olika sätt beskrivit hur de arbetat under året och hur de kan arbeta med bland annat miljön för 

att nå en ökad kvalitet. Love beskriver ett exempel på hur utbildning för personalen har höjt 

kvaliteten på deras arbete och hur det påverkar barnen.  Sandie beskriver hur hen och hens 

kollegor observerade att av deras lekrum inte användes på ett optimalt sätt, enligt dem. Sandie, 

Sandies kollegor och barnen ändrade miljön, genom en stor ommöblering. Ändringen bidrog 

till bättre lek och därmed högre kvalitet menar Sandie. 

 
Ett exempel är från Läslyftet där vi numera går bildpromenader ur böcker vi fördjupar oss i... 

I all högläsning möter barn skriven text, som innebär en abstraktion som behöver tolkas och 

förstås. För att förstå abstrakta begrepp behöver upplevelser och sammanhang diskuteras med 
andra... När vi sedan läser boken blir det en helt annan läsupplevelse för barnen där man ser 

att alla deltar med en härlig inlevelse och koncentration... Detta har gjort att vårt 

förhållningssätt till högläsning, bilder och böcker har förändrats genom de metoder och 

forskning som vi utforskat och reflekterat över. -Love 

 
Mina kollegor och jag observerade att ett utav våra rum på förskolan inte användes på bästa 
sätt... Tillsammans med barnen gjorde vi en större ommöblering och placerade bygg-bord och 

lego i ett rum men bättre ljusinsläpp... Resultatet blev över förväntan och vi inser hur man med 

små medel kan göra stora kostnadsfria förändringar och dessutom involvera barnen. - Sandie 

 

Utvärdering och uppnått mål 

Robin, Kim och Alex nämner hur viktigt det är att skriva upp och dokumentera de mål man 

önskar nå med verksamheten och barngruppen under året för att skapa en röd tråd i 

utvecklingsarbetet. Alex skriver att det är viktigt att dokumentera de gemensamma målen för 

att sedan kunna följa upp vad som fungerade och vad som fungerade mindre bra. Robin menar 

att den röda tråden i barnen lärande skapas i nedskrivandet av nästa års utvecklingsplan. Kim 

beskriver hur hen och hens kollegor tog till sig det som skrivits i utvecklingsarbetet när de 

tillsammans med barnen och förskolechefen summerade året som gått i utvärderingen. Alex 

anser också att det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till ökad kvalitet i verksamheten och att 

det är en hjälp till uppnå de uppsatta målen. 

 
En situation skulle kunna vara att vi skriver ner det som vi jobbat med och de barnen 

tillsammans med oss behöver utveckla, utforska vidare och sedan tar med det i nästa års 
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utvecklingsplan, som då ligger till grunden för hösten. Det blir då en röd tråd i barnens lärande 

och utforskande och de känner igen sig men får samtidigt nya utmaningar. - Robin 

 
Vi tog oss verkligen till det vi skrev, lärde oss att “jaha, tänkte vi såhär i januari, men varför 

blev det inte så nu då?“ ”Vi gör såhär nu och analyserar det på djupet om ett tag”.. När vi 
summerade året som gått gjorde vi först det själva, sen tillsammans med chefen, men vi valde 

också att “intervjua” barnen om året (vilket var ett av våra genomföranden för att se att vi 

verkligen nått målen vi satt upp). - Kim 
 

När man sedan läste igenom och uppdaterade sig om det senaste systematiska kvalitetsarbetet 

vi gjorde har vi upptäckt att de mål vi satt upp och de situationer som vi känt varit svåra har vi 
både genomfört och klarat av med goda marginaler vilket gör att man på ett konkret sätt kan se 

att man faktiskt hunnit med mycket under en termin... Att tala om en mer specifik situation tycker 

jag är det svårare. -Alex 

 

DISKUSSION 

Diskussionsdelen inleds med en resultatdiskussion och efterföljs av en metoddiskussion. 

Diskussionsdelen avslutas med vidare forskning och didaktiska konsekvenser. 

Resultatdiskussion 

Diskussionsdelen presenteras utefter frågeställningarna i studien och self reporten. De 

kategorier som skapades i analys finns med i rubriksättningen. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten 

Tre av sex pedagoger som besvarat frågorna i studien skriver att de använder sig av skolverkets 

riktlinjer i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, var är vi, vart ska vi, hur gör vi och 

hur blev det. Fyra av sex pedagoger skriver att de arbetar med en utvecklingsplan som utvecklas 

kontinuerligt under året och innehåller de mål som förskolan strävar efter att uppnå under året. 

Utvecklingsplanen innehåller också en nulägesanalys som sammanfattar barnens visade 

intressen och hur gruppens sammansättning ser ut. Pedagogerna beskriver hur de med hjälp av 

observationer har tittat på vad som engagerar barnen och baserat sin nulägesanalys på resultaten 

av observationerna. Pedagogerna skriver inte utförligt hur de har genomfört observationerna 

och således inte heller vilka situationer de har observerat barnen i. De skriver bara att det 

genomförs kartläggning och observationer av barngruppen. De observationer som genomförs 

ligger sedan till grund för nulägesanalysen. Nulägesanalysen ligger sedan i sin del till grund för 

den utvecklingsplan som innehåller strävansmål från läroplanen, mål från kommunen och 

eventuella mål från förskolechefen. En av pedagogerna beskriver hur några av målen är 

bestämda av kommunen och att förskolan arbetar fram delmål utifrån kommunens mål. 

Pedagogen skriver också att det ibland har varit oklart hur de olika målen från kommunen ska 

bearbetas och att arbetet därför sett olika ut på olika avdelningar. Öqvist och Cervantes (2018, 

s. 40-41) nämner svårigheterna med att det inte finns några klara direktiv på hur förskolan ska 

arbeta med de olika målen som riksdagen bestämt i och med läroplanen, det gör att det blir svårt 

att veta exakt hur förskolan och dess personal ska arbeta för att nå uppsatta mål. Beroende på 

hur många extra mål som formuleras av kommunen och beroende på målens utformning kan de 

också bli ett hinder för förskolans förverkligande av de nationella målen menar Sherp och Sherp 

(2016, s.155). Håkansson (2017, s.24–25) menar att det finns ett behov av att förtydliga målen 

i det lokala systematiska kvalitetsarbetet för att se i vilken utsträckning arbetet går i den riktning 

som målen beskriver. Vi anser att de mål som förskolan ska arbeta efter bör vara tydligt 

formulerade och inte för många, eftersom det är mer genomförbart med få mål. Essén och 
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Olsborn Björby (2018, s.45) beskriver för många mål som en eventuell risk för kvaliteten på 

förskolan då risken att tappa bort de viktigaste målen, strävansmålen i läroplanen, är 

överhängande. Det är viktigt att förskolechefen ger förskolläraren klara direktiv på hur det 

systematiska kvalitetsarbetet bör och ska vara uppbyggt eftersom det är förskolechefen som har 

yttersta ansvaret menar Öqvist och Cervantes (2018, s. 40–41).  

 

Förskolechefen har ett övergripande ansvar för att verksamheten systematiskt utvärderas och 

utvecklas och skapar bästa möjliga utveckling för barnen skriver Eriksson (2015 s.34). 

Förskolechefen ska också se till att personalen får och har rätt utbildning för att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt (Eriksson 2015, s.34) och därför är det bra om 

chefen är närvarande i det systematiska kvalitetsarbetets genomförande. När läroplanen trädde 

i kraft år 2011 förändrades förskollärarnas roll i arbetslaget eftersom man kan tolka läroplanen 

som att förskolläraren är ansvarig för att läroplanen följs menar Brodin och Renblad (2015, 

s.56). Kravet på rätt kompetens tydliggörs och lyfts fram i läroplanen (Brodin, Renblad 2015, 

s.56) och därmed ökar också chefens roll i arbetet med att erbjuda personalen rätt utbildning 

för att se till att verksamheten lever upp till den kvaliteten som önskas. Öqvist och Cervantes 

(2018, s. 42) menar att det är svårt för en förskolechef att ge alla rätt utbildning och att många 

förskolechefer arrangerar bokcirklar på kvällsmöten för att tillgodose behoven av utbildning. 

Pedagogerna får då ge varandra ett kollegialt lärande under diskussionerna kring böckerna. De 

tillfrågade pedagogerna nämner inte förskolechefen i svaret på frågan hur de arbetar med det 

systematiska kvalitetsarbetet, vilket kan anses vara besynnerligt eftersom så stor del av ansvaret 

ligger hos förskolechefen.  

 

Personal- och tidsbrist 

Tre av de intervjuade pedagogerna nämner omsättning av personal och personalbrist som ett 

problem i det systematiska kvalitetsarbetet. De beskriver att det är svårt att hålla en hög kvalitet 

när personalen saknar rätt utbildning och byts ut. Sherp och Sherp (2016, s. 84–85) menar att 

personalen behöver ha en förståelse för sitt uppdrag, ett fungerande samarbete med förskolans 

ledning och förståelse för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska och kan användas i 

praktiken. Byts personalen ut eller saknar den kunskapen blir också kvaliteten i verksamheten 

lidande. Essén och Olsborn Björby (2018, s.33) menar att det är viktigt att se personalbrist som 

en bidragande faktor till ett eventuellt dåligt verksamhetsår men anser inte att analysen är så 

användbar för barnen och kvaliteten i vardagen.  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på att alla i arbetslaget och förskolans ledning är aktiva 

och involverade i hur arbetet organiseras, leds och tydliggörs på alla nivåer (Essén, Olsborn 

Björby 2018, s.15–17). Om vi utgår från det sociokulturella perspektivet, där ramen för ett 

verksamhetssystem (Säljö 2014, s.145) påvisar vikten av att vara förtrogen med och kunna 

använda de strukturerade resurser som är relevanta och ger resultat för det specifika syftet. Säljö 

(2014, s.145) skriver även att alla medverkande i ett verksamhetssystem kan ha olika tolkningar 

om vad som är relevant att utgå ifrån.  Vi anser att om personalen inte är aktiva och involverade 

i det systematiska kvalitetsarbetet på det sätt som krävs blir verksamheten, utbildningen och 

slutligen blir barnen lidande. Det systematiska kvalitetsarbetet är till för att få syn på kvaliteter 

i arbetet som kan utgöra den gemensamma grunden för förskolans verksamhet (Essén, Olsborn 

Björby 2018, s.33). Är personalen inte på plats och är aktiva i sitt arbete med kvalitetsarbetet 

kan det vara svårt att få syn på de kvaliteter som arbetet utgör menar vi. 
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Dokumentation och dokumentationsverktyg  

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska dokumentera, följa upp och utvärdera hur 

de läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet (Lpfö 98 rev 2016, s. 15) 

men läroplanen ger inga konkreta riktlinjer på hur dokumentationen ska genomföras. Ett 

begrepp som ofta används i samband med dokumentation i förskolan är pedagogisk 

dokumentation och innefattar all typ av dokumentation, oftast eftersom en begränsad kunskap 

kring dokumentation finns (Eriksson 2015, s.60–61). Eriksson (2015, s.60) skriver att 

pedagogisk dokumentation hjälper pedagogerna att få en tydlig bild av verksamheten som i sin 

tur bidrar till en grund för utvärdering och analys. Elfström Petterson (2018, s.2) menar i sin tur 

att förskolan ofta använder pedagogisk dokumentation som ett skapande av kvalitet mer än vad 

det representerar kvalitet. Pedagoger på svenska förskolor behöver öka sin kompetens gällande 

att dokumentera och använda dokumentationen kring barns utveckling och lärande anser 

Sheridan, Williams och Sandberg (2013, s.131). 

 

För att systematiskt dokumentera arbetet under terminen beskriver tre av sex pedagoger att de 

använder ett digitalt dokumentationsverktyg som heter Pluttra. Övriga tre nämner inte något 

specifikt dokumentationsverktyg. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2014, s.20) ses 

redskap eller verktyg som resurser i verksamheten. Dessa resurser kan vara språkliga, 

intellektuella eller fysiska som vi använder när vi har en förståelse för vår omvärld och agerar 

utefter. En av pedagogerna skriver att Pluttra används av alla förskolor i kommunen och att 

kommunen har en övergripande struktur för arbetsåret med övergripande mål som ges för varje 

läsår. I dokumentationsverktyget Pluttra dokumenterar pedagogerna tillsammans med barnen, 

med hjälp av bilder och text, olika situationer och aktiviteter som barnen är med om, allt kopplas 

sedan till läroplansmål skriver en av pedagogerna. Eftersom dokumentationen i Pluttra är en del 

av utvecklingsplanen blir utvecklingsplanen ett levande dokument som kan ändras över 

terminen allt eftersom barnens intressen skiftar och utvecklas skriver en pedagog. En av de sex 

intervjuade pedagogerna beskriver lite närmare hur de använder Pluttra. Hen beskriver då att 

pedagogen skriver ner vad de har gjort för aktiviteter och deras tankar kring vad de ska arbeta 

med under terminen. Efter en aktivitet skriv barnens ord, frågor och påpekande ner i Pluttra 

tillsammans med förklarande bilder. En annan pedagog skriver att de går tillbaka och tittar på 

det dokumenterade materialet flera gånger och då kan se materialet med nya ögon och hitta 

infallsvinklar som kan utveckla barnen och verksamheten vidare. Genom att se på materialet 

flera gånger och reflektera över nya saker blir lärprocessen tydlig menar Eriksson (2015, s.60), 

precis som pedagogen beskriver. 

 

De tre pedagoger som använder sig av Pluttra beskriver att det är en stor och viktig del av deras 

systematiska kvalitetsarbete eftersom det är där dokumentationen finns och den är 

direktkopplad till läroplansmålen. Pluttra finns också som föräldrarapp och föräldrarna får en 

notis när deras barn nämns i dokumentationen, på så vis får föräldrarna en insyn om vad som 

händer på förskolan och det blir tydligt att förskolan arbetar efter läroplanen för förskolan. Den 

dokumentation som sparas på Pluttra används som underlag till den utvärdering som genomförs 

i slutet av läsåret tillsammans med förskolechefen.  Övriga tre pedagoger nämner inget speciellt 

dokumentationsverktyg i sina texter. De nämner att de dokumenterar aktiviteter men inte hur 

eller på vilket sätt. En av de tre pedagogerna nämner att de i dokumentationen ofta fokuserar 

på vad de har gjort i arbetet med målen mer än vad de faktiskt har lärt eller hur det faktiskt blev. 

En tanke vi har är att det är lätt att dokumentera vad barnen gör i de olika aktiviteterna men 

svårare att dokumentera ett lärande. För att kunna få fram ett lärande i dokumentationen kring 

aktiviteter skulle man behöva genomföra aktiviteten flera gånger och jämföra dokumentationen 

anser vi, som blivande förskollärare. För att man ska kunna genomföra och dokumentera 

kvalitetsarbetet systematiskt behöver pedagogerna bygga arbetet på en tankemodell och 
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struktur där man visar vilka dimensioner som är viktigast för kvalitetsutvecklingen (Sherp, 

Sherp 2016 s.112). Det är också av vikt att barnen är i fokus på alla nivåer i arbetet (Essén, 

Olsborn Björby 2018, s15-17) och att de är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Pedagogerna beskriver i sina texter hur barnen och deras vardag är det som ligger till grund för 

utvecklingsplanen men också att barnen är aktiva i dokumentationen med hjälp av Pluttra.  

 

En av de intervjuade pedagogerna beskrev att de ofta hamnade i en vad har vi gjort-fälla med 

sin dokumentation istället för att fokusera på hur det blev. Ett sätt att inte hamna där är att göra 

upp dokumentationspunkter skriver Eriksson (2015, s.72–73). Punkterna, som bildar ett sorts 

dokumentationsverktyg, ger riktlinjer på vad man ska fokusera på att dokumentera och kan 

därmed vara till hjälp i dokumentationsarbetet. Genom dokumentation och reflektion kring den 

tillsammans med barnen kan lärprocesser bli synliga för såväl barn som pedagoger och bidra 

till ny kunskap (Eriksson 2015, s.60). Även Alvestad och Sheridan (2014, s.386) menar att 

pedagogerna måste ha ett klart fokus på vad de vill med dokumentationen innan de börjar med 

att dokumentera. De pedagoger som arbetar med Pluttra skriver att de använder Pluttra för att 

koppla sina aktiviteter till läroplansmålen och därmed förtydligar de sin måluppfyllelse och 

strävan mot målen. Målen blir tydligare och mer levande, det blir lättare att arbeta mot dem 

eftersom de synliggörs med hjälp av Pluttra. Elfström Petterson (2018, s.11) menar att 

dokumentationen i förskolan oftare producerar kvalitet mer än vad den representerar kvaliteten 

i verksamheten. Något som även Eriksson (2015, s.64) vidhåller, det är mötet och reflektionen 

kring dokumentationen som skapar kvalitet, inte dokumentationen i sig själv. Producerar 

pedagogerna enbart dokumentation där fokus ligger på vad barnen har genomfört för olika 

aktiviteter så skapar det någon sorts illusion av att förskolan håller hög kvalitet. Det som 

egentligen är synligt i dokumentationen är enbart vilka aktiviteter som utförts, inte vilket 

lärande aktiviteten mynnade ut i. 

 

Elfström Pettersson (2018, s.1) menar att svenska förskolor fokuserar på hur man efterlever 

läroplanen och hur man organiserar verksamheten, mer än vad de fokuserar på barnens lärande 

och utveckling. För att kunna dokumentera och synliggöra barns lärande påpekar Öqvist och 

Cervantes (2018, s.45–46) att det behövs fler sorters dokumentationsverktyg än enbart den 

digitala. Det vidhåller även Eriksson (2015, s.79–81) då hon skriver om att digital 

dokumentation är svårt för de yngsta barnen att ta till sig och att till exempel utskrivna bilder 

skapar en annan dimension och upplevelse för barnen. För att göra dokumentationen synlig och 

lättillgänglig för barnen kan man sätta in bilder i en pärm som ligger i boklådan, klistra bilder 

på ett mjölkpaket för att skapa 3d-effekt (Eriksson 2015, s.81-82). Huvudsaken är att materialet 

är lättillgängligt och lättarbetat.  

Miljö och rutiner 

En kvalitetsaspekt som kan dokumenteras, följas upp och utvärderas i förhållande till barns 

möjligheter till utveckling och lärande är förskolans fysiska miljö och hur denna är organiserad, 

både inom- och utomhus samt hur tillgänglig denna miljö är (Utbildningsdepartementet 2010, 

s.19). Av de sex intervjuade pedagogerna nämner tre av dem hur de ändrar lärandemiljöerna 

under terminens gång för att anpassa dem efter barnens intressen och utveckling. Pedagogerna 

genomförde observationer under terminen, som en del av utvecklingsplanen, och såg att de att 

behövde förändra miljöerna utefter strävansmålen. En pedagog skriver att det kan vara så enkla 

saker som att sätta upp bild-stöd på väggarna. En annan pedagog beskriver hur de bytte plats 

på sakerna i två rum och plötsligt hade förändrat rummen totalt och nya lekar skapades. 

Ytterligare en pedagog beskriver hur de se över rutinerna i början av terminen eftersom de 

måste anpassas efter barnens förmågor och utveckling. Ofta är det inskolningar i början av en 

termin och som pedagog gäller det att veta var barnen befinner sig för att kunna skapa goda 



 

22 

 

rutiner och möjligheter för lärande.  Eriksson (2015, s72-73) skriver att man som pedagog måste 

se över hur barnens förmågor och kunnande förändras inom målområdena i förhållande till de 

förutsättningar för lärande som förskolan erbjuder. I läroplanen för förskolan står det att 

förskolan ska erbjuda barnen en trygg men samtidigt utmanade miljö som lockar till lek (Lpfö 

98 rev 2016, s.6) och går att tolka som att den fysiska miljön är av vikt för barnens utveckling. 

Det är viktigt att se hur dagen är strukturerad med rutiner, innehåll, aktiviteter och 

tillgängligheten på materialet (Utbildningsdepartementet 2010, s. 19).  

 

En bra miljö och rutiner som är anpassade efter barngruppen och dess utveckling kan bidraga 

till lugn i gruppen är något vi sett i de verksamheter där vi är verksamma och därför kan vi se 

fördelar med att anpassa och ändra. Finns det ett lugn i barngruppen anser vi att det är lättare 

för barnen att utveckla ett socialt samspel. För barn är samspelet med och i den sociala och 

fysiska miljön grunden för utveckling och lärande och förskolan är en av de viktigaste platserna 

för den utvecklingen (De Jong 2010, s.254-255). Brodin och Renblad (2015, s.32) skriver att 

det är i samspelet i närmiljön som barnet gör sina första erfarenheter och därför kan vi se att det 

är av vikt att ändra i fysiska miljön efter barngruppen. Flera aspekter spelar roll i den fysiska 

miljön så som var materialet är placerat, hur dagsrutinerna erbjuder barnen att leka och hur 

lekmiljön bjuder in barnen till lek (De Jong, 2010 s.254–255). Essén och Olsborn Björby (2018, 

s. 90–91) skriver att om den fysiska miljön är bra anpassad efter barnen kan den ses som en 

tredje pedagog. De skriver också att barn och vuxna behöver tid att lära känna sig själva i 

miljöförändringarna då de påverkar rörelsemönster och tankar. Det går att tolka som att den 

fysiska miljön inte bör ändras för ofta. Även Öqvist och Cervantes (2018, s. 44) skriver att 

förskolan kan genom att erbjuda barnen olika sorters lärandematerial kan utveckla barnen och 

därmed nå de strävansmål som förskolan har satt upp. Det bör dock finnas en tanke med 

materialet sett ur en lärande synpunkt från pedagogen.  

Utvärdering och uppnått mål 

När terminen har börjar närma sig slutet berättar fem av sex intervjuade pedagoger att de 

använder sig av någon form av utvärderingsmetod där de ser hur väl de har nått de mål som 

sattes upp i början av utvecklingsplanen. Två pedagoger skriver att de inte bara utvärderar i 

slutet av terminen utan också genomför reflektioner och utvärderingar under arbetets gång. En 

pedagog skriver att hen analyserar arbetet, som är utformat som ett tema, under terminen för att 

se om temat fortfarande är relevant och utvecklande. Ingen beskriver utförligt hur de genomför 

utvärderingen eller analysen. Uppföljning och utvärdering är betydelsefulla och 

sammanhängande begrepp i ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete, begreppen blandas ofta 

ihop skriver Håkansson (2017, s.57). Uppföljning innebär att fortlöpande och regelbundet samla 

in saklig och neutral information om förskolans verksamhet, förutsättningar och resultat. 

Utvärdering handlar om att med hjälp av informationen som framkom i uppföljningen granska 

och värdera delar av måluppfyllelsen (Håkansson 2017, s.59). Utbildningsdepartementet (2010, 

s.19) menar att i utvärderingar ska barns utveckling och lärande relateras till de förutsättningar 

verksamheten har att tillgå enligt intentionerna i läroplanen. Ser man till Håkanssons (2017, 

s.59) definition av utvärdering och ställer den till utbildningsdepartementets (2010, s.19) 

beskrivning av utvärdering blir det tydligt att det krävs uppföljning innan en utvärdering kan 

ske. Två av de sex intervjuade pedagogerna beskrev hur de genomförde reflektioner under 

terminen och en skrev att hen genomförde en analys under terminen, något som skulle kunna 

ses som en uppföljning istället för utvärdering.  

 

Enbart tre av de sex intervjuade pedagogerna skriver hur viktigt det är att dokumentera de mål 

som önskas nås under året, för att kunna genomföra en ordentlig utvärdering. Utvärdering bör 

sedan ligga till grund för nästa års utvecklingsplan och därmed bilda en röd tråd som följer 
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verksamheten menar pedagogerna. En pedagog skriver att det är av vikt att de brister och 

kunskapsluckor som framkommer i utvärderingen tas tillvara på i nästa års planering så att 

barnen och verksamheten kan utvecklas ytterligare. Eriksson (2015, s.117) skriver att 

utvärdering bör ske systematiskt och kontinuerligt för att verksamheten ska utvecklas. Syftet 

med uppföljningar och utvärderingar är att de ska bidra med förutsättningar för utveckling 

skriver Utbildningsdepartementet (2010, s.18–19). 

 

En av de sex pedagogerna skriver att hen upplever att utvärdering ofta blir mer en beskrivning 

av vad de har gjort under terminen för att nå målet mer än vad barnen faktiskt tillgodogjorde 

sig för kunskap. Förskolan behöver skifta fokus från att dokumentera barns görande till att 

faktiskt dokumentera barns lärande anser Sheridan, Williams och Sandberg (2013, s.127). 

Alvestad och Sheridan (2014 s.386–388) menar att man som pedagog bör bestämma sig för vad 

det är man ska fokusera på att dokumentera, ska dokumentationen vara lärande, informativ eller 

planerande. Förskolans verksamhet saknar ett målinriktat arbete eftersom pedagoger i förskolan 

anser att undervisning och lärande är synonyma med varandra menar Öqvist och Cervantes 

(2018, s.39). Läroplanen består av så kallade strävansmål och inte bestämda mål, hade 

läroplanen haft mer strikta mål hade barnens kunskap ökat och det hade varit lättare att se 

resultat (Öqvist och Cervantes, 2018, s. 39). Sheridan, Williams och Sandberg (2013, s.137) 

menar dock att även om läroplansmålen är formulerade som strävansmål förvandlas de till mål 

att uppnå i förskolan. Sheridan, Williams och Sandberg (2013, s.137–138) skriver att 

pedagogerna dokumenterar det enskilda barnets måluppfyllelse men använder informationen 

för att skapa bättre utvecklingsmöjligheter för det enskilda barnet.  

 

När utvärderingen gjordes i slutet av terminen skriver två pedagoger att de kunde se att 

förskolan har uppnått de mål som sattes upp i utvecklingsplanen i början av terminen. De skriver 

inte utförligt hur de har utfört analyserna som visar att de har uppnått de uppsatta målen. 

Pedagogerna skriver inte heller om det är lokala mål eller läroplanens strävansmål de anser sig 

ha uppnått under terminen. Eriksson (2015 s.124) skriver att det finns en del svårigheter när det 

gäller måluppfyllelse i förskolan eftersom läroplansmålen är formulerade som strävansmål och 

inte mål som ska uppnås. Brodin och Renblad (2014, s.353–354) skriver att de mål som finns i 

läroplanen upplevs underlätta måluppfyllelsen för förskolorna och pedagogerna eftersom de är 

formulerade på ett tolkningsbart sätt. Målen anger en riktning att sträva mot och är inte 

utformade som mål att uppnå skriver Skolverket (2017, s.10), ändå anser sig pedagogerna ha 

uppnått målen. En av pedagogerna som skriver att hen uppnått målen under året skriver också 

att de kunde se att kvaliteten i verksamhet ökade när de arbetade målinriktat. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2009, s.3–4) skriver att det är stor skillnad i förskolornas 

självgradering när det kommer till kvalitet. De förskolor som rankar sig själva högt rankas ofta 

lågt av utomstående utvärderare. Vi ställde oss väldigt skeptiska till att de uppsatta målen 

ansågs vara uppfyllda eftersom den erfarenhet vi har visar på att det är svårt att nå upp till 

läroplanens strävansmål. 

 

Två av sex pedagoger skriver att de genomför sina terminsutvärderingar tillsammans med 

berörd chef. Övriga pedagoger nämner inte förskolechefen i samband med det systematiska 

kvalitetsarbetet. Öqvist och Cervantes (2018, s.40) skriver att det systematiska kvalitetsarbetet 

är en viktig del av kvalitetssäkringen i förskolan och att förskolechefen har ett övergripande 

ansvar över delarna i kvalitetsarbetet. Sherp och Sherp (2016, s.11) nämner att 

resultatförbättringar är tydligast på de förskolor där förskolechefen analyserar sin egen 

verksamhet. Därför kan det ses som en fördel att förskolechefen är delaktig i de utvärderingar 

som genomförs på avdelningarna. Förskolechefen blir då medveten om arbetet på 
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avdelningarna och hur kvaliteten ser ut och kan därför använda den kunskapen i sitt fortsatta 

kvalitetsarbete.  

Kvalitet i förskolan 

Alla sex pedagoger beskriver begreppet kvalitet som ett begrepp bestående av flera små delar 

snarare än ett enskilt begrepp. En av de sex tillfrågade pedagogerna nämner komplexiteten i 

begreppet kvalitet men utvecklar inte tanken mer. Elfström Petterson (2018, s.11) skriver att 

förskolan borde använda begreppet kvaliteter istället för kvalitet i sina redovisningar eftersom 

begreppen innebär så mycket. Pramling Samuelsson och Sheridan (2009, S.9) menar att kvalitet 

är ett så komplext begrepp att det bör ses från flera dimensioner och perspektiv, bland annat 

pedagogernas frihet att styra över sitt arbete, hur barngruppen ser ut och hur samhället ser ut. 

Brodin och Renblad (2015, s.45) beskriver begreppet kvalitet som ett komplext begrepp som 

ofta används i många sammanhang utan ett förtydligande om innebörden. För att kunna sträva 

mot en hög kvalitet anser vi att det är av vikt att inte bara ha en gemensam syn på vad kvalitet 

innebär för förskolan, utan också att man har en klar bild av vad kvalitet innebär för en själv. 

En utgångspunkt för ett lärandebaserat kvalitetsarbete är att förskolan gemensamt har 

formulerat en helhetsidé där skolans vision och pedagogiska verksamhetsidé finns skriver Sherp 

och Sherp (2016, s.11). Även Essén och Olsborn Björby (2018, s.10–12) nämner att det är av 

vikt att ha en gemensam samsyn på begreppet kvalitet för att kunna sträva mot samma 

kvalitetsmål.  

 

Kvalitet är att pedagogerna har tid att tillsammans reflektera och analysera, skriver en pedagog. 

Finns tid att reflektera tillsammans menar hen att de kan se hur det enskilda barnets intressen 

kan bilda ett helhetsprojekt för hela gruppen. En annan pedagog skriver att en viktig 

kvalitetsfaktor är att alla pedagogers olika kompetenser kommer till användning och att alla 

pedagoger känner delaktighet i förskolans helhet. Övriga fyra pedagoger nämner inte det 

kollegiala samarbetet samt lärande sinsemellan. En grundtanke i det sociokulturella 

perspektivet är att de sociokulturella resurserna skapas genom kommunikation och även förs 

vidare genom kommunikation (Säljö 2014, s.22). Även vi anser att kommunikation och 

samarbete mellan kollegor är viktigt för att få god kvalitet i verksamhet då man kan komplettera 

varandras brister och ser saker ur olika perspektiv. Sherp och Sherp (2016, s.17–18) menar att 

om förändringar ska bli varaktiga behöver de bygga på lärdomar som dragits av de pedagoger 

som ska genomföra dem. För att pedagogerna ska kunna ta till sig lärdomar och kunna förändra 

verksamheten behöver det finnas tid för gemensam reflektion och eftertanke anser vi. Eriksson 

(2015, s. 21) skriver att en kommunikativ gemenskap, där en grundläggande gemensam 

planering finns, gör det lättare att ta tillvara på situationer som händer i verksamheten. Brodin 

och Renblad (2015, s.128) skriver att om personalen ges tillfälle att tillsammans reflektera och 

gå på djupet i analyser som genomförs blir det som en slags vidareutbildning för pedagogerna. 

För att kunna använda den kunskap som kommer fram i och med utvärderingen av det 

systematiska kvalitetsarbetet behöver pedagoger ges tid att tillsammans, utanför barngrupp, 

kunna diskutera och reflektera menar Essén och Olsborn Björby (2018, s.89). 

Utbildningsdepartementet (2010, s.19) skriver att det är av vikt att utveckla bra arbetsprocesser 

för att utveckla kvaliteten. För att ta fram bra arbetsprocesser bör man som arbetslag få chans 

att tillsammans reflektera över de man redan har anser vi, precis som en av pedagogerna 

nämner. 

 

Trygga barn nämns som ett kvalitetsbegrepp av tre pedagoger. De skriver att när barnen utan 

problem kliver in på förskolan och möts av vuxna som är genuint intresserade av dem så bidrar 

det till en högre kvalitet. Brodin och Renblad (2015, s.31) skriver att under barndomen 

grundläggs barns tillit till personer i omgivningen och därför är det viktigt att barn växer upp i 
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en trygg miljö. De skriver också att förskolan inte kan stå för all trygghet men om förskolan 

håller en hög kvalitet kan den kompensera för barn som växer upp i en otrygg miljö. 

 

Kvalitet innebär att man som pedagog inte slutar att utvecklas och lära tillsammans med andra 

i sitt arbete skriver två pedagoger i self reporten. De skriver att kvaliteten ökar om personalen 

vågar se sina styrkor samt brister och utvecklar dessa. Utveckling och utbildning av personalen 

ligger i förskolechefens ansvar och det är chefen som ska se till att rätt kompetens finns. Öqvist 

och Cervantes (2018, s. 42) skriver att det är svårt för chefen att ge pedagogerna rätt utbildning 

eftersom svenska förskolor inte gör skillnad på förskollärare och barnskötare. Idag är det ett 

ekonomiskt problem att skicka all personal på vidareutbildning och därför väljer 

förskolecheferna ofta budgetalternativ i form av till exempel bokcirklar. 

 

Ett citat från en av pedagogernas self report, som vi tycker förklarar vår definition av kvalitet i 

förskolan är: 

  

Kvalitet är när vi gör rätt saker och har en tilltro på det vi gör. Ett förhållningssätt där 

vi ständigt utvärderar och reflekterar vårt arbete för större måluppfyllelse. Ett 

utforskande arbetssätt där vi gör oss nyfikna på vad som redan upptar barnen, vilket 

undersökande och utforskande de håller på med. Allt för att ständigt utveckla bättre 

arbetsprocesser. Vi pedagoger är kvalitén i förskolan. Vi ska lära och ha roligt 

tillsammans med barnen. - Love 

 

Två av pedagogerna beskriver, i sina self reports, två situationer där de anser att systematiskt 

kvalitetsarbete har bidragit till ökad kvalitet på förskolan. Båda pedagogerna skriver att de, 

tillsammans med kollegor, utgick från barnens visade intressen och att de arbetade medvetet 

mot de uppsatta målen tillsammans. En av de två pedagogerna skriver också att hen tillsammans 

med sin kollega fick tid att reflektera över, analysera och dokumentera det projekt de arbetade 

med för att nå målen. Det bidrog till att målen var konstant uppdaterade och levande i 

verksamheten eftersom de båda visste exakt vart de ville med sin pedagogiska idé. Sherp och 

Sherp (2016, s.13) menar att kvalitet bör definieras i form av en gemensamt utformad 

pedagogisk helhetsidé som visar ett gemensamt mål. En förskola som anses ha hög kvalitet har 

anställda pedagoger som interagerar tillsammans med barnen och utgår från deras intressen 

skriver Pramling Samuelsson och Sheridan (2009, s.4). Brodin och Renblad (2015, s.51) 

definierar systematiskt kvalitetsarbete som att planera verksamheten, följa upp och analysera 

resultaten i förhållande till målen. Pedagogen skriver att hen upplevde en ökad kvalitet när 

situationer och aktiviteter kunde analyseras. Eriksson (2015, s.114) menar att det åligger 

pedagoger i förskolan att granska och följa upp verksamheten för att kunna bedöma hur man 

arbetar mot målen och se kvaliteten. 

 

En av pedagogerna beskriver att hen och hens kollegor filmade barnen vid olika tillfällen men 

vid samma aktivitet och att de sedan analyserade dokumentationen flera gånger. De kunde då 

synliggöra en lärprocess och en utveckling för det enskilda barnet och pedagogerna, något 

pedagogen menar visade på kvalitet. Utbildningsdepartementet (2010, s.18) skriver att 

kunskapen om varje barns utveckling ska utgöra underlag för planering av verksamheten för att 

pedagogerna ska kunna stödja och utmana på rätt sätt. För att utvärdera förskolan kvalitet 

behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras står det att läsa i 

läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010, s.14).  

 

För att förskolan ska utvecklas och bidra med ett lärande behöver pedagogerna ta tillvara på 

den kunskap som de och barnen tillgodogjort sig under det gångna året. För att den kunskapen 
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inte ska gå förlorad mellan de gånger utvecklingsplanen skrivs anser vi att systematiskt 

kvalitetsarbete kan vara en bidragande faktor till en ökad kvalitet i förskolan. Vi anser efter 

genomförd studie att pedagoger i förskolan behöver mer kunskap om hur det systematiska 

kvalitetsarbetet kan och bör användas i det dagliga arbetet. Fokus i det systematiska arbetet 

ligger på hur aktiviteter genomförs men bör ligga på barns lärande, detta stöds av vår studie och 

tidigare forskning. Eftersom ansvaret för förskolans kvalitet ligger hos förskolechefen anser vi 

att de bör ge förskolläraren klara direktiv på vad som behövs för att bibehålla och skapa en god 

kvalitet i förskolan. 

Metoddiskussion 

Vi upplevde stora fördelar med att använda oss av self reports i vårt studie. Vi fick utförliga 

svar av samtliga respondenter, utom en. Svaret som var svårt att utläsa rörde frågan om hur de 

använder systematiskt kvalitetsarbete i sin verksamhet. Pedagogen besvarade frågan med tre 

meningar och svaret var därav svårt att analysera. Vår upplevelse är att det blev lättare att 

utesluta egna uppfattningar i frågorna och dessutom minskade möjligheten för oss att påverka 

respondenterna. I och med det kan vi med säkerhet säga att resultatet inte har påverkats utifrån.  

 

En svårighet, som blev en stor nackdel med att skicka ut self report, var att få svar från de 

tillfrågade. Vi skickade ut nio self reports, varav sex stycken svarade. Uppfattningen var att det 

skulle vara lättare att få intervjuobjekt att besvara frågorna eftersom de fick frihet att skriva när 

de ville. En intervju hade varit mer styrd av tid och plats, nu fick de möjlighet att skriva när de 

önskade. Anledningen till att tre av nio respondenter inte besvarade frågorna uppgav de var 

tidsbrist. En upptäckt vi gjorde var att av de tre som inte svarade var alla barnskötare, vilket 

skapar en undran om det beror på bristande kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och inte 

tidsbrist. De sex som valde att svara var alla förskollärare och bör därmed fått någon form av 

utbildning i systematiskt kvalitetsarbete. 

 

I analysdelen använde vi oss av den fenomenografiska analysmodellen. Genom att följa de sju 

stegen i modellen kunde vi på ett tydligare sätt dela upp analysarbetet och få fram ett resultat 

utifrån vårt syfte. Med hjälp av analysmodellen delade vi in texterna i olika kategorier som 

bidrog till ökad kännedom kring texterna. Kategorierna utvecklades till rubriker och hjälpte oss 

att skapa en översyn över vilka pedagoger som hade liknande svar och vilka svar som särskiljer 

sig. Vi valde att inte använda oss av steg sju i analysmodellen då vi inte kunde se att det skulle 

tillföra ytterligare information till vårt resultat.  

 

Vi upplevde att dessa metoder, self report och fenomenografisk analysmodell, var till stor hjälp 

i vårt upplägg av vår studie och därmed skapade en tydlig struktur över vårt tillvägagångsätt 

och utförande.  

 

VIDARE FORSKNING OCH DIDAKTISKA KONSEKVENSER 

Genom vår studie kan vi med tydlighet se att det behövs mer forskning om hur vi undervisar 

och dokumenterar barns lärande i förskolan, då forskning och pedagogerna skriver att fokus 

ligger på barns görande. Den forskning som nämns i tidigare litteratur påvisar att fokus bör 

flyttas från det faktiska genomförandet av en aktivitet till vad barnen tillgodogör sig för 

kunskaper i aktiviteten.  Vi kan också se att det fattas tydliga riktlinjer från Skolverket kring 

hur ett systematiskt kvalitetsarbete bör utformas och utföras. När det systematiska 

kvalitetsarbetet utförs olika runt om i Sverige, skapas inte likvärdiga förutsättningar i 

förskolorna, vilket i sin tur kan bidra till olika kvaliteter i undervisningen och verksamheterna. 
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Framtida forskning skulle kunna utgå från hur avsaknaden av tydliga riktlinjer påverkar 

likvärdigheten i förskolorna. 

 

En annan didaktisk konsekvens vi kan se, när det fattas tydliga riktlinjer och kunskap om hur 

vi utför det systematiska kvalitetsarbetet, är ett bristande engagemang från personalen och 

brister kvaliteten i verksamheten där barnen kan gå miste om grundläggande kunskap som skall 

återfinnas i undervisningen. Om kvaliteten i verksamheten är låg kan det bidraga till ytterligare 

didaktiska konsekvenser i form av bland annat låg professionalitet hos personal. Låg 

professionalitet bland förskolans personal kan bidraga till att förskolan får låg status som 

arbetsplats. En konsekvens av det kan bli att förskolorna får svårt att knyta till sig utbildad 

personal. Vilket i sin tur kan bidraga till sämre kvalitet i undervisningen på förskolorna eftersom 

förskolorna då behöver anställa outbildad personal och därmed inte kan säkerställa kvaliteten i 

undervisningen. Under vår utbildning till förskollärare på Högskolan i Borås har 

undervisningen om och kring systematiskt kvalitetsarbete varit bristfällig och endast skett vid 

några enstaka tillfällen. Eftersom det systematiska kvalitetsarbetet anses vara en viktig del av 

förskolans verksamhet skulle Högskolan i Borås och dess lärarstudenter gynnas av mer och 

fördjupad undervisning i hur arbetet ska utformas och genomföras anser vi. Har 

nyutexaminerade förskollärare bristfälliga kunskaper inom systematiskt kvalitetsarbete kan det 

påverka kvaliteten i förskolan och därmed påverka den undervisningen barnen får.  

 

En tydlig didaktisk konsekvens vi kan se i den här studien är alltså att den undervisning 

förskolan ska erbjuda barnen kan bli lidande om inte det systematiska kvalitetsarbetet kan 

genomföras på ett bra sätt. Är undervisningen bristfällig i förskolan kan det skapa vidare 

problem för barnen att tillgodogöra sig kunskaper i den fortsatta skolverksamheten. Vad det 

kan skapa för konsekvenser för barnen och skolväsendet är ett förslag på framtida forskning. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Missivbrev 

  

Till berörda informanter 

Vi heter Emelie Jonsson och Maria Sterling och är förskollärarstudenter vid Borås högskola 

och har nu startat vår sista termin där vi har i uppgift att skriva en c-uppsats.  

Vår uppsats handlar om pedagogers syn på systematiskt kvalitetsarbete och synen på kvalitet i 

förskolan. Vi kommer att använda oss av self report där du som informant kommer besvara 3 

frågor om systematiskt kvalitetsarbete och kvalitet i förskolan genom email. Email-adresserna 

kommer inte att finnas med i den slutgiltiga uppsatsen. 

Det är av vikt att ni som deltar i undersökningen vet att vi gör vår undersökning utifrån de 

forskningsetiska principerna (www.vr.se). Det innebär i korthet att:  

- Alla uppgifter i undersökningen är anonyma. Inga obehöriga kommer ta del av det insamlade 

materialet. 

- Alla uppgifter i undersökningen används enbart för undersökningens syfte.  

- Undersökningen är frivillig. Du som respondent kan när som helst avbryta deltagandet av 

undersökningen. 

  

  

  

  

  

  

Hälsningar 

Emelie Jonsson och Maria Sterling   

  

Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av 

allmänheten. Vid eventuella frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på 

följande mailadresser 

xxxx.xxx@xxxxx.xxx 

xxxxx.xxxx@xxxxx.xxx 

  

Handledare vid Borås Högskola: Richard Baldwin   richard.baldwin@hb.se 
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Bilaga 2 

 

Self report 

Tanken med en self report är att du som informant får möjlighet att besvara frågorna utan 

påverkan och styrning av oss som intervjuare. Vi ber dig att skriva så utförligt som möjligt utan 

att nämna personnamn och verksamhetsnamn, för att kunna bevara anonymiteten.  

För att vi ska kunna använda materialet ber vi er att skriva minst 2 stycken datorskrivna sidor. 

Vi ber er dock att begränsa er till max 3 stycken sidor, typsnitt Times New Roman, 12 pkt. 

Bifoga svaren som fil senast 22/2–19 till samma email-adress som ni mottog frågorna från. 

4. Beskriv hur du använder det systematiska kvalitetsarbetet i din verksamhet. 

5. Vad anser du, som pedagog, att kvalitet i förskolan är? 

6. Beskriv en situation där du anser att systematiskt kvalitetsarbete kan ha bidragit till ökad 

kvalitet i verksamheten. 
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