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Sammanfattning 

 
Denna studie undersöker förskolepersonalens uppfattningar om begreppet kvalitet i 

förskolan och hur förskolepersonal genomför systematiska kvalitetsarbete. Denna studie 

har sin utgångspunkt i ett barnperspektiv där barn är i centrum och deras intresse är viktigt 

i förskolan. Vidare undersöks vilka förutsättningar som har inverkan på förskolans 

kvalitet. I studiens bakgrund belysas att förskolan i Sverige brister i likvärdighet. Flertal 

förskollärare i forskningen upplever att orsaken till att förskolor har brister i kvaliteten är 

barngruppsstorlek, personaltäthet, personalkompetens et cetera. I studien medverkade sex 

förskolepersonal i fyra olika förskolor med olika yrkeskategorier. Metodvalen vid 

insamling av data för denna studie är kvalitativ metod. Det framgår i vår studie att 

respondenterna har kunskaper och erfarenheter av systematiskt kvalitetsarbete. Både 

förskolläraren och barnskötaren uttrycker vikten av systematiskt kvalitetsarbete eftersom 

verksamheten ska följas upp, utvärderas och utvecklas. I resultatet framgår att det är bra 

att mäta förskolans kvalitet eftersom det bidrar till en likvärdig förskola för alla barn. Via 

systematiskt kvalitetsarbetet blir förskolepersonalens arbetssätt synligt, vilka mål som har 

uppfyllt förbättra. Som en slutsats har vårt resultat visat att kvalitet påverkas av 

personaltäthet, stora barngrupp och pedagogernas kompetens.   
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Inledning  
 

Förskola eller dess motsvarighet har funnits i Sverige sedan mer än hundra år tillbaka. 

Förskoleverksamheten har dock utvecklats från en insats där omsorg och fostran låg i 

fokus till en verksamhet där undervisning och lärande fått allt större plats 

(Skolinspektionen, 2018). I dag har förskolan egen läroplan (Skolverket, 2016). 85 

procent av alla barn mellan 1 och 5 år deltar i förskoleverksamhet som upptar en stor del 

av barnens tid innan de börjar skolan. Det är därför viktigt att förskoleverksamheten håller 

hög kvalitet och är likvärdig oavsett barnens bostadsort, bakgrund eller sociala villkor 

(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Alla barn ska ha goda förutsättningar 

till utveckling och lärande. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framgår även att 

ansvaret för kvalitetsarbetet ligger hos kommunen och personal på den enskilda förskolan. 

I läroplanen fastslås också att barn och föräldrars röster ska lyftas fram och att 

utvärderingen ska utgå ifrån ett tydligt barnperspektiv. 

 

Skolinspektionens (2018) granskning av kvalitet i svenska förskolor visar att den varierar 

mellan olika förskolor. Bland annat skiljer det sig inom områden såsom storlek på 

barngrupper, personaltäthet, arbetets organisering, pedagogiskt ledarskap samt 

personalens kompetens vad gäller att ta sig an det pedagogiska uppdraget och att arbeta 

mot de mål som är fastställda i läroplanen. Slutsatsen av granskningen är därför att 

likvärdigheten i svensk förskoleverksamhet inte kan garanteras vilket i sin tur kan påverka 

barns ”möjligheter att nå så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande under 

förskoleåren” (Skolinspektionen 2018, s. 6). 

Det systematiska kvalitetsarbetet handlar; 

ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i 

enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att 

förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha 

roligt i förskolan (Skolverket 2010, s.14). 

Det systematiska kvalitetsarbetet synliggör utvecklingsområden vad gäller förskolors 

organisation, innehåll och genomförande. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi upplevt att många förskollärare 

och barnskötare uttrycker att det systematiska kvalitetsarbetet är svårt. Vi har även 

iakttagit att det finns otydligheter i vad som menas med kvalitet, vad som ska utvärderas 
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och hur det ska genomföras samt hur barn och föräldrar ska göras delaktiga i processen. 

Därför vill vi med denna studie få ökad kunskap om kvalitetsarbete i förskolan. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att utifrån förskollärares och barnskötares erfarenheter få en 

fördjupad förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan, dess förutsättningar 

och genomförande. 

Frågeställningarna är därför följande: 

 Vilka är förskolepersonalens tankar kring kvalitet i förskolan? 

 På vilket sätt genomförs förskolepersonalen systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan?  

 Vilka förutsättningar påverkar kvaliteten i förskolan, enligt förskolepersonalen? 

 

 

Central begrepp 

Förskolepersonal 

Förskolepersonal används som samlingsnamn för förskollärare och barnskötare. Eftersom 

vi anser att alla som arbetar i verksamheten bidrar till förskolans kvalitet. 

Pedagoger 

Pedagoger som benämning i denna studie används för förskollärare 
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Bakgrund 
Avsnittet inleds med kortare beskrivning av förskolans uppdrag med fokus på omsorg till 

en verksamhet där utveckling och lärande fått allt större plats. Därefter följer en 

redogörelse om vad begreppet kvalitet handlar om och hur förskolepersonalen utför det 

systematiska kvalitetsarbetet. Därefter redogörs förbättringsområde och slutligen 

presenteras pedagogers stimuleringförmåga. 

Förskolans uppdrag 

Förskoleverksamheten uppdrag förr i tiden var riktat mot hem och familj (Tallberg 

Broman, 2013). Tallberg Broman menar att förskoleverksamheten formade och 

uppfostrade föräldrarna genom att ge mer kunskap om barns utveckling och hur de ska 

uppfostras. Dock påpekar Tallberg Broman att det inte längre är förskoleverksamhetens 

uppdrag att fostra hemmet eftersom större fokus i dag läggs på barnens utveckling och 

lärande (Tallberg Broman, 2013). 

År 1998 fick förskolan sin första läroplan, vilken i sin tur ökade förskolans status och har 

underlättat förskoleverksamhetens arbete (Bruce & Riddersporre, 2012). Förskolans 

läroplan syftar till att höja kvaliteten i den svenska förskolan samt utforma en likvärdig 

förskola för alla barn i Sverige (Skolverkets, 2017). Enligt Vetenskapsrådet (2015) är 

grunden till en likvärdig förskola att vara lyhörd, ta hänsyn och ta vara på barnens 

förmågor. ”Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, 

vara likvärdig” (Skolverket, 2016, s. 5). I en likvärdig förskola ska pedagoger ha förmågan 

att bemöta och samverka med barnen, vilket i sin tur bidrar till en bättre kvalitet. Av detta 

skäl bör de likvärdiga förutsättningarna vara grunden för den svenska verksamheten. 

(Vetenskapsrådet, 2015)  

Verksamhetens uppdrag är att lägga grund för ett livslångt lärande.  Alla barn ska ha 

tryggt, lärorikt och rolig i verksamheten. Förskolan ska erbjuda barnen en stimulerande 

och trygg miljö. Förskolans arbetssätt ska utgå från en helhetssyn på barnen. Verksamhet 

även ska även vara medveten om innehållet och att det främjar den enskilda barns lärande 

och utveckling. I förskolan ska barnets lustfyllda lärande, kreativitet och lek främjas samt 

ska barnets intresse stärkas för att lära sig och erövra nya kunskaper, erfarenheter och 

färdigheter. Verksamheten ska grunda sig på vetenskaplig grund (Skolverket, 2017). 

  

Definitionen av begreppet kvalitet  
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Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och skola utifrån hur väl 

en verksamhet svarar mot nationella mål, krav och riktlinjer och andra mål 

förenliga med de nationella, samt i vilken utsträckning verksamheten strävar 

efter att förbättras. Vid bedömningen av kvalitet väger Skolverket samman 

verksamhetens strukturella förutsättningar, arbetet i förskolan och resultatet dvs. 

måluppfyllelsen. Kvalitetsarbete i förskolan ska kännetecknas av systematik, där 

arbetet tar sin utgångspunkt i en beskrivning av nuläge, mål för verksamheten, 

uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat, 

utvecklingsåtgärder och nya mål. (Skolverket, 2005, s.9) 

 

Enligt Skolverket (2005) finns det tre områden som påverkar förskolans kvalitet. Dessa är 

strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet. Strukturkvalitet handlar 

verksamhetens yttre förutsättningar, till exempel personalens kompetens och behörighet; 

personaltäthet; sammansättning och barngruppens storlek samt material och lokal. 

Processkvalitet handlar om verksamhetens inre arbete, det vill säga verksamhetens 

pedagogiska medvetenhet i deras arbetssätt. Skolverket (2005) menar hur barnen och 

deras lärande blir sedda i verksamheten, hur förskolan ser på den pedagogiska rollen och 

hur verksamhetens uppdrag uppfattas. Vidare innebär resultatkvalitet verksamhetens 

resultat och måluppfyllelse i förhållandet till läroplanen (Skolverket, 2005). 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

”Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, 

barnskötare och övrig personal samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet till 

deltagande i kvalitetsarbetet ”(Skolverket, 2016, s.16). Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2016) betonar att syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra 

utvecklingsområden. De menar att systematiskt kvalitetsarbete bidrar till bättre kvalitet i 

förskolan. I systematiskt kvalitetsarbete ska förskolepedagoger kontinuerligt och 

systematiskt arbeta för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla innehållet i förskolan. 

Nylund, Rönnerman, Sandback och Wilhelmsson (2010) betonar att utvecklingsprocessen 

kräver mycket tid. Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) bör pedagogerna ta 

reda på hur verksamhetens resultat ser ut i relation till förskolans läroplan och därefter 

presentera utvecklingsområden. 

 

Dokumentation 

Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) är dokumentationen en del av 

systematiska kvalitetsarbetet. Enligt Lenz Taguchi (2013) är den pedagogiska 

dokumentationen ett stöd för förskolepedagoger när det gäller se det enskilda barnets 
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kunskap och utveckling och därefter kunna utmana samt stimulera deras lärande. Enligt 

Skolverket (2012) dokumentation är ett sätt att samla in information och göra en 

uppföljning. Vid planerade aktiviteter bör pedagogerna ha förutbestämda redskap som ska 

användas i dokumentationen. Vidare står det att nackdelen i arbetet med dokumentation 

kan vara att pedagogen fokuserar på barnens görande i stället för processen i deras 

lärande. Dokumentation kan samlas in på olika sätt, exempelvis via filminspelning, bilder, 

observationer, ljudinspelningar och skriftligt. Med hjälp av olika redskap har 

ljudinspelning förenklats, numera ljudupptagningar göras via exempelvis dator, 

mobiltelefon och diktafon. Vid ljudinspelning fångas exempelvis sång, barns nynnande 

samt skrammel som sker runt omkring upp . I efterhand spelas ljudupptagning upp för 

barnen och med hjälp av deras hörselsinne kan muskelminnen sättas igång (Skolverket, 

2012). En bild förmedlar vad som pågår just i den stunden, däremot kan fotografering inte 

berätta allt om situationen. Likheterna med fotografering och filminspelning är att 

pedagogerna är delaktiga i lärandeprocessen. Med hjälp av filminspelningen fångar 

pedagogerna upp barnens kroppsspråk och ljud. Denna typ av metod är bra för barnen som 

saknar det verbala språket och inte kan reflektera som äldre barn (Skolverket, 2012). 

Doveberg och Anstett (2003) anser att detta ger barnen möjligheter att minnas samt 

tillfälle att fundera över händelserna som ägt rum. Därefter ska pedagogerna utmana 

barnen genom att ställa frågor som barnen kan reflektera kring. Därför är det viktigt att 

göra barnen delaktiga i dokumentationen eftersom det bidrar till en delaktighet i det egna 

lärandet. Barns delaktighet medför till ökad self-efficacy det vill säga självkompetens, 

vilket innebär att tro på sin egen förmåga (Skolverket, 2012). Tallberg Broman (2009) 

belyser även att när barnen görs delaktig, blir barnens dokumentation ett underlag för 

förskolepersonalen vid reflektion.  

 

”Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i 

verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska 

planeringen” (Skolverket, 2016, s13). 

Vid inskolning eller på föräldramötet bör pedagogerna informera om pedagogiska 

dokumentation till vårdnadshavarna. Förskolepersonalen ska förklara hur och varför de 

dokumenterar i förskolan och de etiska hänsynstaganden som förskolan tar vid 

dokumentationen (Eriksson Bergström & Yourston, 2017). 
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 Utvärdering och analys  

I utvärderingen och analysen får förskolepersonalen rikta fokus mot sig själva, vilket 

Eriksson Bergström och Yourston (2017) ser som en modig handling av pedagogerna 

eftersom de ska ifrågasätta sitt arbetssätt. Början av utvärderingen bör pedagogerna 

fundera över syftet med utvärderingen. Utvärderingen ska användas som ett redskap som 

medför kompetens och utveckling hos förskolepersonalen och ska även vara ett underlag 

för analysen. Utvärderingen bör utgå från ett barnperspektiv (ibid). Vilken även Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2016) beskriver att när pedagogerna ska uppmuntra barnen till 

att vara delaktiga i utvärderingen är det viktigt att förskolepersonalen intar ett 

barnperspektiv. 

 

Enligt Skolverket (2016) ska förskolan utvärderas för att redogöra hur verksamhetens 

kvalitet kan utvecklas.” Utvärderingen visar även på paradoxen att det finns en ökad 

medvetenhet på såväl ledningsnivå som på personalnivå, jämfört med den tidigare 

utvärderingen […] ” (Bjervås, 2011, s.50). Enligt Skolverket (2015) handlar analysen om 

att bedöma de mål förskoleverksamheten strävar mot; analysen är till för att hjälpa 

förskolepersonalen att identifiera faktorerna som har påverkat verksamhetens resultat. 

Scherp och Scherp (2016) har kommit fram till ett sätt att strukturera analysarbetet i 

verksamheten. Det första steget i analysarbetet är att hitta, begripa och formulera 

problemet eftersom det avgör hur lärorikt och gynnande innehållet blir för barnen och 

pedagogen. Det andra steget innefattas av att samla in underlag för kunskapsbildning. Det 

tredje steget handlar om att synliggöra mönster i förändringen; detta görs genom 

kvalitativa data till exempel enkätresultat. Vidare innebär det fjärde steget att ifrågasätta 

arbetssättet. Det femte steget handlar om att kunna testa olika lärdomar i praktiken. 

Eriksson Bergström och Yourston (2017) menar att det även är viktigt att barn och 

vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen och att de blir hörda. Att förskolepersonalen 

är i dialog med barnen och vårdnadshavarna anses vara en viktig förutsättning för att ta 

reda på förskolans kvalitet och identifiera utvecklingsområden. Vårdnadshavares åsikter 

kan erhållas via enkäter och tidigt utvecklingssamtal. Tidigarelagda utvecklingssamtal 

medför att förskolepersonalen ligger ett steg före det vill säga att de får bild av barnens 

lärande, utveckling och trivsel utifrån vårdnadshavares perspektiv. Vårdnadshavarens 

synsätt är viktigt i detta sammanhang i strävan mot bättre kvalitet i förskolan. Tallberg 

Broman (2009, refererad i Juslin Wennerholm och Bremberg, 2005) menar att 

vårdnadshavarens delaktighet är ett sätt för verksamheten att öka deras måluppfyllelse. 
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Förbättringsområde  

I Skolinspektionens (2018) kvalitetsgranskning har det synliggjorts skillnader som finns i 

de svenska förskolornas pedagogiska kvalitet. För att förskolans kvalitet ska förbättras 

behöver chefen få möjlighet till en ledarskapsutbildning som underlättar att inhämta 

verktyg för att bli en aktiva och engagerade förskolechef. Förskolepersonalen och 

förskolechefen ska ha en positiv inställning till verksamhetens uppdrag, vilket i sin tur 

leder till att arbetslaget visar stolthet över sitt arbete samt vad de har åstadkommit. En bra 

arbetsmiljö uppmanas eftersom det speglas i personalens arbetssätt. I verksamheten ska 

det vara tydligt att förskolepersonalen bidrar till kvaliteten i förskolan men det ska finnas 

klarhet om förskollärarens roll och ansvar (Skolinspektionen, 2018). 

 

Kommunikationen och dialogen i styrkedjan behöver förbättras, det vill säga mellan 

förskolepedagoger, rektor och huvudman. Dialogen och kommunikationen är viktigt för 

att öka förtroendet och kunskapen om samtliga ansvarsområden samt öka kvaliteten i det 

pedagogiska arbetssättet. Förskolechefen ska ta den pedagogiska ledarrollen, det vill säga 

visa engagemang och intresse. En pedagogisk ledare ska inspirera och uppmana 

förskolepersonalen att utveckla deras arbetssätt. Vidare ska förskolechefen ansvara för det 

systematiska kvalitetsarbetet och lägga vikt vid att pedagogerna kan beskriva och motivera 

arbetssättet (Skolinspektionen, 2018). Enligt Skolinspektionen ska förskolechefen även 

introducera olika vetenskaplig litteratur som inspirerar pedagogernas tankesätt och 

arbetssätt, i och med detta föreskriver skollagen att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet.” (1 kap. 5 § skollagen [2010:800]). 

 

Det är viktigt att det framträder dialog kring läroplanens innehåll och en gemensam 

uppfattning om läroplanen. Det ska även finnas en genomtänkt struktur för att kunna 

planera och uppfölja. I den genomtänkta strukturen ska innehålla om ”hur uppdraget, både 

arbetssätt och arbetsformer, ska genomföras, dokumenteras och följas upp” 

(Skolinspektionen, 2018, s.30). 
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Pedagogers stimuleringsförmåga 

Enligt Skolinspektionen (2018) ska barnen bemötas av en stor variation och möjligheter 

till utmaningar och stimulans i betydelsefulla sammanhang. I olika situationer som uppstår 

ska pedagoger vara i dialog med barnen och därmed kan vidga barnens synsätt. Med detta 

arbetssätt stärks barnens vilja att lära sig och skapa nya erfarenheter. Pedagogernas 

närvaro och delaktighet synliggörs genom att vara nyfiken och intresserad av barnens 

frågeställningar och resonemang. Pedagogerna ska engagera sig i samverkan med barnen 

både i grupp och enskilt, samt ta tillvara på vardagssituationer som uppstår i 

verksamheten. Enligt Skolinspektionen (2018) anses kommunikativ interaktion viktigt i 

barnens lärande och därför bör pedagogerna ha god kunskap om det enskilda barnets 

behov. Förskoleverksamheten ska tillgodose det enskilda barnets behov, genom 

undersökning och kartläggning utformas stödinsatser. Stödinsatserna ska systematiskt 

följas upp och utvärderas, verksamheterna möjligheten till rådgivning och hjälp av 

exempelvis specialpedagog. När pedagoger anpassar miljön efter barnens behov menar 

Halldén (2003) att de utgår från barnperspektivet. Hon beskriver vidare att barnperspektiv 

handlar om att barn har rätt att bli sedda och hörda. Pedagogernas delaktighet i barnens 

värld, exempelvis i den fria leken, visar på att pedagogerna har en vilja och är medvetna 

om det pedagogiska arbetssättet. Det är viktigt att förskolepersonalen har ett syfte med 

införskaffat material och tillsammans med barnen reflekterar över vad som ska köpas in. 

På detta vis anpassas verksamhetens miljö utifrån barnens behov. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2016) menar också att interaktionen påverkar barns kognitiva, sociala 

samspel och språk. Interaktionen i sig bör bestå av samverkan, lyhördhet och emotionell 

närvaro. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) är det pedagogens kompetens, 

attityder och föreställningar som avgör deras perspektiv på barnen. Eftersom 

barnperspektiv lägger fokus på barns villkor och det anses vara gynnande för dem. 

 

Förutsättningar som kan påverka förskolans kvalitet 

I Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) finns en referens till Rosenqvists 

(2014) studie som visar hur antal barn i en grupp påverkar samspelet mellan barnen och 

pedagoger. Förskollärares relation till barngruppen påverkas av barngruppsstorleken 

eftersom ju fler barn gruppen innehåller, desto svårare blir det för dem att följa det 

enskilda barnets lärande. Därför upplever pedagogerna svårigheter att arbeta utifrån 

förskolans uppdrag. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) menar att 

förskollärare av detta skäl upplever sig vara otillräckliga i sitt arbete. Antal barn i 



 

9 

 

barngrupp påverkar förskollärarnas arbetssätt eftersom de inte hinner arbeta utifrån 

läroplanens intentioner. Detta arbetssätt leder till att barnen inte erbjuds att utveckla sin 

förmåga i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) beskriver att vid stor barngrupp 

anser förskollärarna att arbetssättet är i behov av struktur för att öka möjligheten att arbeta 

utifrån läroplanen, exempelvis ska barnen delas in i mindre barngrupp i ungefär 60–90 

minuter under dagen. Konsekvenser av en större barngrupp blir även att grupperingarna 

består av många barn som i sin tur försvårar arbetet utifrån läroplanens intentioner. De 

yngre barnen och barn i behov av särskilt stöd kräver mer tid och uppmärksamhet av de 

vuxna. Detta leder till att pedagogerna prioriterar olika läroplansmål och väljer bort 

innehåll i verksamheten som kräver fler personal, exempelvis naturvetenskap och teknik. 

Däremot påstår Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) att mindre barngrupper, 

tillräckligt med pedagoger och stora utrymmen inte kan säkerställa en hög kvalitet i 

förskolan. Det som avgör är hur pedagogerna utnyttjar resurserna till att utmana och 

stimulera barnens lärande. 

 

”Förskollärarna i studien uttrycker att de tar sin utgångspunkt i barns intressen.”(Pramling 

Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015, s.11). Pramling Samuelsson, Williams och 

Sheridan (2015) förklarar att det kan betyda att förskolläraren antingen brukar bortse från 

att arbeta med läroplanens innehåll och i stället utgår från barnens intresse som i sin tur 

styr verksamhetens innehåll, eller att de använder läroplanen som utgångspunkt samtidigt 

som hänsyn tas till barnens intressen. Vidare beskriver Pramling Samuelsson, Williams 

och Sheridan att i relation till förskolans utvärderingar behöver verksamheten bli mer 

lärande inriktad. Förskolepedagogers yttranden tyder på missnöjdhet med nuvarande 

pedagogiska insatser. På grund av de vardagliga utmaningarna såsom brist på tid och 

pedagoger samt antalet barn blir barnen inte uppmärksammade. Därför anser pedagoger 

att det finns brister i deras kompetens och profession (Pramling Samuelsson, Williams & 

Sheridan, 2015). 

  

Enligt Skolinspektionen (2018) finns det många förskolepedagoger som inte ser sig själva 

som en undervisande pedagog, eftersom pedagoger anser att begreppet undervisning inte 

är tydligt i verksamheten. Skolinspektionen påpekar att insatser behövs för att tydliggöra 

begreppet undervisning och att det är en del av förskolan pedagogernas uppdrag i 
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förskolan. Regeringskansliet (2018) uppmärksammar ytterligare att en tydligare läroplan 

ska höja kvaliteten i förskolan. Mot bakgrund av detta har regeringen beslutat att förnya 

läroplanen. Enligt Skolinspektionen (2018) ska förskolepersonalen utgå från 

styrdokumentet och hålla sig uppdaterade, dock tillämpas inte detta i alla verksamheter. 

Skolinspektionen belyser även att det finns en del oklarheter i läroplanen om hur 

pedagogerna i verksamheten ska genomföra sitt arbete professionellt, utarbeta 

stödmaterial samt förstärka kompetensutvecklingen. 

  

Skolinspektionen har utfört en treårig granskning av förskolans måluppfyllelse och 

kvalitet. Granskningen grundar sitt resultat på de 455 verksamheter och 136 huvudman 

som har besökts. Totalt 110 kommuner har varit delaktiga, 2 500 förskolepersonal har 

intervjuats och 2 700 timmar observationstid har utförts i verksamheterna. Totalt har 114 

000 enkäter besvarats av förskolepedagoger och vårdnadshavare (Skolinspektionen, 

2018). 

Metod 
Syftet med denna studie är att utifrån förskollärares och barnskötares erfarenheter få en 

fördjupad förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan, dess förutsättningar 

och genomförande. 

 

Avsnittet inleds med undersökningsmetod och där redogörs vilka metoder som används i 

undersökningen för att svara på forskningsfrågorna. Därefter följer en redogörelse om 

urvalet det vill säga hur och varför respondenter valdes ut. Därefter kommer 

genomförandet av datainsamlingen och bearbetning och analys. Vidare redogörs de fyra 

forskningsetiska principerna som vi har utgått från vid undersökning. Slutligen presenteras 

en metoddiskussion. 

 

Undersökningsmetod  

I denna studie har kvalitativ intervju tillämpats som metod. Denna metod baseras på 

kvalitativa frågeställningar för enligt Langemar (2008) betonar att datainsamlingsmetoden 

för kvalitativa intervjuer är lämplig för att ta reda på människors tankar, åsikter, 

upplevelser och reflektioner. Då syftet var att ta reda på förskollärares och barnskötares 

åsikter och uppfattningar kring kvalitet i förskolan. Studien utgick från semistrukturerade 
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frågor (se bilaga 2). Vilket betyder att det var förbestämda frågor och några öppna frågor 

som ger större möjlighet för respondenterna att resonera kring ämnet. (Langemar, 2008). 

Urval  

Intervjun har genomförts på fyra olika förskolor i Sydsverige. Sex förskolepersonal, fyra 

förskollärare och två barnskötare har intervjuats. Varav två förskollärare arbetar på samma 

förskola, en förskollärare och barnskötare arbetar på samma förskola och sista 

förskollärare arbetar på en annan förskola. Urvalet av förskolor gjordes utifrån 

bekvämlighetsurval. Detta innebär att de valdes på grund av att de tidigare var kända av 

oss (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

 

Urvalet av respondenterna baserades på snöbollsmetoden vilken innebär att forskaren tar 

kontakt med en person som har kunskap om det som ska undersökas och att denne i sin tur 

hänvisar till lämpliga deltagare (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vi kontaktade 

förskolechefen till dessa förskolor som sedan hänvisade till andra förskolor som kunde 

delta i undersökningen.  

 

Namnen på pedagogerna i följande tabell är fingerade. Detta eftersom Löfdahl (2014) 

skriver att respondenterna har rätt till anonymitet.   

Informant Utbildning Erfarenhet 

Felix Förskollärare 1 år 

Fatima Förskollärare 4 år 

Bengt Barnskötare 22 år 

Britta Barnskötare 20 år 

Filip Förskollärare 8 år 

Fia Förskollärare 30 år 

Tabell.1. Sammanställer kort information om deltagarna. 

Genomförande  

Innan intervjun skickades missivbrev (se bilaga 1) via mail. Vid början av intervjun fick 

respondenterna information om de forskningsetiska principerna. Vilket innebär att 

respondenterna som deltar har rätt att när som helst avbryta eller ångra sitt deltagande 

(Löfdahl, 2014). 
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Trost (2010) anser att det är viktigt att intervjun genomförs på en ostörd plats och i en 

trygg miljö. Med anledning av detta fick deltagarna själva bestämma tid och plats för 

intervjun, som då blev deras personalrum. Detta innebar dock att några störningsmoment 

inträffade i form av att övrig personal gick in och ut ur rummet under intervjun. 

Intervjuerna tog mellan 12–37 minuter på grund av att deltagarna var tvungna att 

återvända till sitt arbete. 

 

Under intervjun ställdes några öppna och slutna frågor till respondenterna eftersom detta 

möjliggör längre svar och att informanten berättar mer ingående om sina uppfattningar 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Med dessa intervjufrågor (se bilaga 2) var avsikten 

att inte kränka respondenternas kompetens eller ställa personliga frågor utan det som 

efterfrågades var deras uppfattningar om studiens ämne. Löfdahl (2014) menar att det är 

viktigt att frågeställningarna inte är kränkande mot personen utan samtalsledare bör vara 

medveten om hur frågorna ställs. Om frågeställningarna skulle vara provocerande skulle 

detta leda till en misslyckad intervju eftersom den då blir lik ett polisförhör (Trost, 2010). 

Under skapande av intervjufrågorna undveks att utveckla frågor av mer allmän karaktär 

utan fokuserad utifrån frågeställningarna. 

 

Bearbetning och analys  

Intervjuerna bearbetades genom att de spelades in med hjälp av mobiltelefon och att 

anteckningar fördes under intervjun. Detta för att inte missa något av respondenterna 

yttranden. Bryman (2010) menar att ljudinspelning möjliggör en utförlig analys av 

innehållet. Insamlad data bearbetades genom att inspelningarna lyssnades på flertalet 

gånger. Därefter transkriberades ljudinspelningen ordagrant för att underlätta 

sammanställningen av resultatet. Transkriberingen genomfördes också då Bryman (2010) 

menar att det underlättar analysen av det personen har sagt. Att spela in intervju är en 

fördel eftersom det blev lättare att gå tillbaka till materialet och få en överblick över vad 

som sades under intervjun (Bryman, 2010). 

 

Vi utgick från meningskoncentrering och tematisering som innebär att koncentrera data 

utifrån vad respondenterna sagt, därefter kategorisera och välja tema av svaren, (Kvale & 

Brinkmanns, 2014). Efter att data har strukturerat utifrån våra frågeställningar har vi valt 

ut det viktigaste som förskolepersonalen har sagt och placerat dem i olika teman. För att 
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öka tillförlighet har vi därefter använt citat från respondenterna i resultatet vilket Kvale 

och Brinkmanns menar att citat stärker arbetets trovärdighet samt tillförlitlighet i studien. 

Etiska ställningstaganden 

I denna undersökning utgick vi från de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet, meddelades respondenterna via missivbrevet 

om vad studien kommer handla om. Samtyckeskravet, respondenterna som deltog i 

undersökningen hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet, 

respondenterna ska vara anonyma och personerna ska inte kännas igen. Efter att 

examensarbetet godkänns kommer ljudinspelningarna och anteckningarna raderas. 

Nyttjandekravet, de medverkande fick information om att denna studie ska publiceras i 

DIVA (Löfdahl, 2014). 

Metoddiskussion 

Våra Intervjufrågorna (se bilaga 2) är semistrukturerade, som var dels öppna frågor och 

förutbestämda frågor. Med denna metod fick vi mycket åsikter från respondenterna under 

intervjun vilket Langemar (2008) nämner att denna typ av intervjufrågor leder till 

följdfrågor och nya frågor. Detta bidrog till att vi fick fördjupad information kring ämnet. 

 

Vid intervjuns start upplevde vi de flesta deltagarna var nervösa och stressade genom 

deras kroppsspråk och korta svar. Detta kan dock även ha berott på att deltagarna inte 

kände sig väl förberedda inför intervjun. Vi tror att det inte har påverkat resultatet men för 

att förhindra detta kunde vi ha skickat intervjufrågorna (se bilaga 1) i förväg. 

 

Vi valde att intervjua både barnskötare och förskollärare eftersom dessa yrkesroll har 

inverkan på förskolans kvalitetsarbete. Under utbildningens gång har vi fått lära oss om att 

förskolläraren har huvudansvaret dock har vi utifrån våra erfarenheter upplevt att 

barnskötare har en stor roll i att skapa en väl fungerande förskola. Konsekvenser med att 

intervjua barnskötare och förskollärare är att kunskap från barnskötaren är baserat på deras 

erfarenheter och känslor. Medan förskollärarnas kunskap är vetenskaplig grundad, vilket 

gör att förskollärarnas svar är mer trovärdigt än barnskötarens svar som är baserat på 

känslor och erfarenheter. 
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Fördelen med att intervjuerna utfördes i Sydsverige var att vi sedan tidigare hade några 

kontakter som kunde hänvisa oss till olika förskolor. En fördel med bekvämlighetsurvalet 

och snöbollsmetoden var att det underlättade för oss att hitta möjliga respondenter med 

hjälp av förskolechefen i förskolorna, och att det därmed inte tog någon större tid att hitta 

deltagare till studien. Det som var tveksamt i början var att tre av förskolorna hade samma 

enhetschef, eftersom vi trodde att vi inte skulle få varierande åsikter. Men det framgick 

senare att de har olika arbetssätt vilket i sin tur gjorde resultatet mer varierande. 

 

Tre av intervjuerna utfördes tillsammans och tre andra intervjuerna utfördes enskilt. 

Fördelen med att dela på intervjuerna var tidseffektiv det innebär eftersom den ena kunde 

genomföra intervjun och den andra fortsätta med att skriva på arbetet. Trost (2010) menar 

att genom att vara två samtalsledare tillsammans på intervju kan ena fokusera på att leda 

samtal medan den andra lyssnar in och antecknar. I övrigt arbete samlade vi in litteratur 

enskilt, därefter diskuterade och sammanställde vi arbetet tillsammans.  

 

Vår studie är ganska liten vilket innebär att resultat inte representera hela Sveriges 

förskolor utan endast förskolorna som vi valde att intervjua. Bryman (2018) benämner 

detta för generalisering, som innebär att huruvida studiens resultat inte är slutsats som 

gäller för alla andra förskolor. Studiens trovärdighet framgår genom att vi har varit 

transparenta med frågorna vi har valt och beskriver i studien. Citaten från respondenterna 

som används i resultatdelen ökar arbetets tillförlitlighet i enlighet med Bryman (2018).  

Resultat 
I detta avsnitt kommer förskolepersonalens tankar kring kvalitet i förskolan och hur 

systematisk kvalitetsarbetet genomförs samt vilka förutsättningar som har inverkan på 

förskolans kvalitet. Studiens frågeställningar kommer att användas som rubriker i detta 

avsnitt. Vilka är förskolepersonalens tankar kring kvalitet i förskolan? På vilket sätt 

genomför förskolepersonalen systematiskt kvalitetsarbete i förskolan? Vilka 

förutsättningar påverkar kvaliteten i förskolan, enligt förskolepersonalen? 

Vilka är förskolepersonalens tankar kring kvalitet i förskolan?  

Förskolepersonalen är eniga om att begreppet kvalitet är något som är positivt och även 

komplext, för de handlar begreppet kvalitet om att sträva efter den bäst tänkbara förskolan. 

Felix förklarar att kvalitet i förskolan är jätteviktigt eftersom förskolepersonal tänker till 

mer på deras arbetssätt. Respondenterna säger att det är svårt att mäta kvalitet i förskolan 
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eftersom alla förskolor har olika förutsättningar. Vissa respondenter höll dock med om att 

kvaliteten i förskolan mäts utifrån förskolans innehåll, det vill säga det som undervisas för 

barnen. Däremot påpekar respondenterna om inte kvalitetsarbete görs framgår det tydligt i 

verksamhetens miljö, framför allt genom förskolepersonalens arbetssätt och planeringar. 

De berättade att det är lätt hänt att dokumentera och planera aktiviteter bara utan att det 

finns något syfte bakom det. 

 

Bengt säger att förskolans läroplan har förenklat och tydliggjort vad och hur förskolan ska 

arbeta med olika strävansmål. Han tillägger att förskolans läroplan satt ord på vad som har 

gjorts i verksamheterna för att förbättra kvaliteten i förskolan. 

För Britta handlar god kvalitet om vårdnadshavarnas nöjdhet som synliggörs i 

enkätresultat i deras verksamhet. Hon berättar att om barnen är nöjda är även 

vårdnadshavarna nöjda. Vidare betonar hon att även det faktum att förskolepersonalen 

trivs på sin arbetsplats bidrar till kvaliteten det är vi som speglar verksamheten (Britta). 

Detta bidrar till kvaliteten eftersom deras engagemang i barnen leder till att barnen 

upplever trygghet. Bengt är överens om att hög kvalitet i förskolan även handlar om 

barnens trygghet, trivsel och att de har det bra. Förskolepersonalen är överens om att 

detta bidrar till en väl fungerande pedagogisk verksamhet och en likvärdig förskola. 

På vilket sätt genomför förskolepersonalen systematiskt kvalitetsarbete? 

Alla respondenter i studien är överens om att det systematiska kvalitetsarbetet ska vara 

tydligt i verksamheten. Det är systematiska kvalitetsarbetet som avgör huruvida 

verksamheten kommer utvecklas till en högkvalitativ sådan med stöd av läroplanen. Detta 

belyser Felix är bra med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan eftersom han tycker att 

det är så viktigt och så bra för att jag känner att det blir tydligare, alla är med på tåget, 

alla vet vad som ska göras. 

 

Samtliga förskolor genomförs kvalitetsarbetet med ett gemensamt tema i deras stadsdel. 

Det underlättar för cheferna/verksamheten att se om arbetet har uppfyllt läroplanens mål 

och de egna styr målen. Det ligger på hur arbetslaget arbetar och hur villiga de är på en 

förändring i deras arbetssätt. Om det inte finns någon uppföljning av arbetet är det svårt att 

se vad förskolan behöver utveckla. Förskolepersonalen är överens om att uppföljningen i 

verksamheten bidrar till likvärdighet. Felix påpekar att en likvärdig förskola inte erbjuds 
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för alla barn i Sverige och därför är det extra viktigt att ha koll på kvaliteten i förskolan 

samt att göra uppföljning. 

 

Dokumentation 

Förskolepersonalen uttrycker att dokumentationen synliggör förskolans kvalitetsarbete på 

ett annat sätt. Med hjälp av dokumentation synliggörs barnens läroprocesser och 

underlättade förskolepersonalen att föra vidare deras lärande. Förskolepersonalen 

använder olika former av dokumentation eftersom barnens lärande följs upp utifrån olika 

perspektiv, till exempel fotografering, ljudinspelning och film. Barnens dokumentation 

bevaras i deras pärmar för att både barnen och vårdnadshavarna ska kunna ta del av 

barnens individuella läroprocess. 

I januari 2019 kommer samtliga verksamheter få tillgång till en digital plattform där 

förskolepersonalen kommer kunna dokumentera barnens individuella lärande. 

Förskolepersonalen uttrycker att detta är en bra metod för att samla in information och 

spara barnens utveckling från förskolan till och med gymnasiet. Med den digitala 

plattformen kommer alla barns utveckling och lärande dokumenteras genom bilder och 

filmer. Respondenterna är positivt inställt på digitala plattformen eftersom det garanterar 

att alla barn är med i dokumentationen. 

 

Utvärdering och analys  

Sedan fem år tillbaka har de fyra verksamheterna som personalen jobbar på använts sig av 

Mors arbete, vilket står för mål och resultatstyrning. Med hjälp av Mors-protokoll 

utvärderas barnens process under den aktuella månaden och terminen. Det finns 

kvalitetsfrågor som personalen utgår ifrån och bör besvaras, exempelvis vad, hur och 

varför frågor. 

 

Förskolepersonalen berättar att de inte hinner stanna upp alla gånger och se över vad det är 

som har gjorts, vilket de tillägger inte är ett bra arbetssätt. Felix säger att 

förskolepersonalen kontinuerligt bör utvärdera vad som sker i förskola för att kunna 

identifiera utvecklingsområden, vilket i sin tur leder till förbättring. Om förskolan inte 

strävar efter att bli bättre kommer den aldrig förbättras menar han. 
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På Felixs, Fatimas och Bengts förskola finns det en ”pedagogista” som är tillgänglig i 

deras Reflektionsmöten för att ge råd och idéer på hur deras arbetssätt kan utvecklas. De 

betonar att detta görs eftersom pedagogistan kan se verksamheten ur en annan synvinkel 

och lättare kan identifiera vad som behövs för att uppnå en förbättring. 

 

Britta har arbetat inom förskoleverksamheten i 20 år och har erfarenheter kring hur 

förskolans systematiska kvalitetsarbete har utvärderats och analyserats tidigare. Hon 

beskriver att förr i tiden var barnens utveckling inte i fokus i kvalitetsuppföljning. Visst 

har det förändrats i början på 70 talet var det mycket barnpassning kan man ju säga [...] 

det var inte så noga med att vi gjorde saker och att man såg barnen utvecklas, det var 

liksom inget prat om det (Britta). 

 

Filip beskriver att det kan vara svårt att arbeta med personal som har jobbat länge i 

förskolan eftersom de har andra tankar och arbetssätt. Han betonar även att den äldre 

förskolepersonalen kan ha svårt att förstå det nya arbetet i verksamheten. Filip och Fia 

säger att det är viktigt att förskolepersonalen inte bedömer barnen utifrån deras förmågor, 

många av de äldre personalerna har lätt för det. Det är viktigt att kunna ha en förståelse för 

varandra och kunna utvärdera arbetet tillsammans i verksamheten anser Filip. 

 

Samtliga respondenter beskriver även att det är viktigt att förskolepersonalen har samma 

syn på uppfattningar om förskolans läroplan. Förskolepersonalen beskriver även att det är 

lika viktigt med en bra ledning som planerar och förstår. Bengt belyser att förskollärare 

och barnskötare ska vara med i kvalitetsarbetet eftersom de bidrar med sina egna 

erfarenheter och sitt eget lärande i verksamheten. 

 

Vidare berättar förskolepersonalen att barnens delaktighet i det systematiska 

kvalitetsarbetet är lika viktigt eftersom förskolepersonal arbetar utifrån deras perspektiv 

och tankar. Dessutom bidrar det till att barnen automatiskt blir delaktiga i kvalitetsarbetet 

och det underlättar även för förskolepersonalen att ta del av barnensperspektiv. 

 

Något all förskolepersonal är eniga om är att barnen är delaktiga genom aktiviteter, 

projekt och dokumentationen. Filip berättar att det är viktigt att barnen får planera och 
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bestämma över sitt eget inflytande: jobba mycket med deras självkänsla, uppmuntra, lyfta 

upp dem, de ska växa som individ. 

 

På Felixs, Fatimas och Bengts förskola utgår de mycket från barnens intressen. De 

inspireras till stor del av har Reggio Emilia, där barnen har hundra språk men deras 

verksamhet är inte uttalat Reggio Emiliaförskola. 

 

Vårdnadshavarens och barnens delaktighet  

Därefter berättar förskolepersonalen att vårdnadshavare blir delaktiga i det systematiska 

kvalitetsarbetet genom att vilja delta i barnens lärandeprocess. Deras delaktighet sker 

under inskolningssamtalet, föräldramöten, enkäter och i veckobrev. Dock hävdar Britt om 

att vårdnadshavares åsikter i enkäter inte gör någon stor skillnad på hur förskolan kan 

förbättras som en helhet, hon menar att vårdnadshavaren är bara insatta i sina egna barn. 

 På Felixs förskola är vårdnadshavare delaktiga genom att de tar del av barnens 

dokumentation. Barnen är delaktiga genom att det utgås ifrån deras intressen och detta 

sedan används till olika teman. När barnen är klara med sitt skapande hängs det upp 

teckningar och bilder på så sätt blir vårdnadshavare delaktiga. 

 

På Fatimas och Bengts förskola har de svårigheter med vårdnadshavarens delaktighet 

eftersom de aldrig läser veckobrevet och det endast var en envägskommunikation som 

fanns. I detta fall visste inte vårdnadshavare vad deras barn gjorde i förskolan. 

Förskolepersonalen reflekterar över hur vårdnadshavaren kan vara delaktiga i 

verksamheten och i och med detta blev det viktigt för förskolepersonalen att hitta en plats 

där vårdnadshavare faktiskt befinner sig. Då startade Fatima och Bengts verksamhet ett 

konto på den sociala plattformen Instagram, där barnens bilder delas. Detta uppskattas av 

många vårdnadshavare eftersom det ger dem möjlighet att ta del av barnens vardag och 

vad som händer i förskolans värld. Det finns också månadsbrev som skickas till 

vårdnadshavare som fungerar som en fördjupning av barnens lärandeprocess. Bengt 

exemplifierat en annan metod som används för att göra vårdnadshavare delaktiga. Denna 

innebär att verksamheten erbjuder så kallat ”pedagogiskt café” där vårdnadshavare är med 

och diskuterar olika teman tillsammans med förskolepersonalen. 
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Förskolepersonalen är överens om att det är viktigt att förskolepersonalen försöker nå 

vårdnadshavare på olika sätt som kan öka deras delaktighet i förskolans verksamhet. På 

Bengts avdelning bjuds vårdnadshavare in till olika aktiviteter som redan har utförts med 

barnen, till exempel att gå till skogen där barnen har lekt. Vårdnadshavare får då en 

inblick i vad deras barn har gjort och erbjuds möjlighet att uppleva detta. 

Förskolepersonalen har då chans att förklara syftet med aktiviteten och dess förhållande 

till verksamhetens mål och förskolans läroplan. 

 

Förskolepersonalen är eniga om att det finns svårigheter med vårdnadshavarens 

delaktighet. Det kan bero på att vårdnadshavarna ser förskolan på ett annat sätt, att 

förskolan är typ av barnpassning. Förskolepersonalen upplever att dagistänket är kvar hos 

vårdnadshavaren. Britta uttrycker att vårdnadshavaren litar på att personalen tar hand om 

deras barn. Förskolepersonalen berättar att alla vårdnadshavare är olika beroende på vem 

det är. Britta betonar att ”det beror ju på vad man har för kultur lite grann, många tycker 

de då med omsorgen är jätteviktigt om sen kan det finnas andra familjer som frågar vad 

gör mitt barn, utvecklas den, kommer den kunna läsa, kommer den kunna skriva, kommer 

den klara skolan”. 

 

Som tidigare nämnts kommer samtliga verksamheter från och med januari 2019 

dokumentera barnens individuella lärande via en digital plattform. Alla respondenter tror 

att vårdnadshavarens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet kommer öka i och med 

denna implementering eftersom det är lättare att nå både förskolepersonalen och barnen. 

Felix förklarar att det är förskolepersonalens ansvar att bjuda in varje vårdnadshavare och 

förklara vilka rättigheter de och deras barn har, samt hur förskolepersonalen arbetar med 

strävansmål i förskolan. Britta berättar att verksamheten måste bli tydligare med att 

förskolan är en lärande plats och att det inte är möjligt att tvinga vårdnadshavare att bli 

delaktiga eftersom det är frivilligt. 

 

Vilka förutsättningar påverkar kvaliteten i förskolan, enligt 
förskolepersonalen? 

Samtliga respondenter berättar att personaltäthet, stora barngrupper, ekonomin och miljö 

påverkar kvaliteten i förskolan. Felix anser att inget behöver påverka kvaliteten i förskolan 

men dock anser han att det som kan påverka är att barnens rutiner blir annorlunda, genom 
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att det blir mer som dagis och barnpassning. Att de bortser barnens lärande i den 

vardagliga situationen. Men hon tillägger att så länge det finns ett bra arbetslag som stöttar 

sina kollegor och tar över deras arbete när de är borta vid sjukdomar så behöver inte 

kvaliteten i barnens lärande påverkas i stort sett.   

 

Fatima berättar att det är slöseri med tid, att ständigt tala om att det är stora barngrupper 

och brist på personal. Förskolepersonalen ska i stället kunna se möjligheterna som finns 

och arbeta utifrån dessa och göra det bästa av situationen. Bengt påpekar att det är först 

och främst förskolepersonalen som påverkar barns lärande och därför är det viktigt med 

kompetens om just detta. I den reviderade läroplanen nämns innebörden av begreppet 

undervisning, vilket är positivt eftersom förskoleverksamhetens roll för barnens lärande 

och utveckling blir ännu mer betydelsefull. 

 

Britta berättar att det egentligen inte finns något som påverkar förskolan, förutom 

förskolepersonalens arbetssätt. Dock hävdar Britta att det ibland kan vara ekonomiska 

frågor som påverkar kvaliteten i förskolan. Exempelvis har förskolan inte råd att köpa in 

vissa material jämfört med andra förskolor som redan har varan, vilket innebär en sämre 

kvalitet inom just detta. 

 

Både Filip och Fia berättar att stora barngrupper och personaltäthet påverkar kvaliteten i 

förskolan. Framför allt kan det påverka de yngre eller mer tystlåtna barnen eftersom de 

inte vågar ta plats i de större grupperna. Filip tillägger även att barngruppens storlek och 

personaltätheten leder till stress hos såväl barnen som pedagogerna. 

 

Respondenterna säger att barnen har förmågan att lära sig oavsett vilken situation de 

befinner sig i. Det spelar ingen roll hur många vuxna som är närvarande bland barnen. Om 

det fanns tillräckligt med resurser skulle det självklart underlätta för både barnen och 

förskolepersonalen. I slutändan är det arbetssättet och hur verksamhetens förutsättningar 

hanteras. 

 

Slutligen beskriver respondenterna att förskolepersonal ska sträva efter att varje barn blir 

sett och hört samt samarbeta med arbetskollegorna genom att ge varandra tid att reflektera 

och planera. 
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Analys 
I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras mot tidigare forskning. Studiens 

frågeställningar kommer att användas som rubriker i detta avsnitt. Vilka är 

förskolepersonalens tankar kring kvalitet i förskolan? På vilket sätt genomför 

förskolepersonalen systematiskt kvalitetsarbete i förskolan? Vilka förutsättningar påverkar 

kvaliteten i förskolan, enligt förskolepersonalen? 

Vilka är förskolepersonalens tankar kring kvalitet i förskolan? 

Resultatet visar att förskolepersonalen är positivt inställd när det gäller användning av 

begreppet kvalitet i förskolans värld. Den övergripande bilden som personalen får via 

kvalitetsuppföljningar synliggör olika utvecklingsområden till kommande kvalitetsarbete. 

Huvudman ser via kvalitetsuppföljningar om en likvärdig förskola erbjuds till alla barn. 

Vidare menar Vetenskapsrådet (2016) att likvärdiga förutsättningar bör vara grunden för 

samtliga förskolor i Sverige, i Skolverket (2016) finns en referens till skollagen som anger 

att förskolans utbildning ska vara likvärdig. Ur resultaten framkommer att 

förskolepersonalen anser att alla barn inte har tillgång till en likvärdig förskola och att de 

därför anser det positivt att förskolornas kvalitet kontrolleras. Förskolepersonalen 

konstaterar att likvärdighet bidrar till att höja förskolans kvalitet. Skolverket (2005) 

förklarar att begreppet kvalitet handlar om hur verksamheten förhåller sig till det 

nationella målet. Begreppet är indelat i fyra delar, vilka tidigare har nämnts: 

strukturkvalitet, processkvalitet, innehållkvalitet samt resultatkvalitet (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2016).  I resultatet använder förskolepersonalen inte dessa begrepp 

men visar en medveten om begreppens innehåll. 

 

På vilket sätt genomför förskolepersonalen systematiskt kvalitetsarbete i 
förskolan, enligt förskolepersonal? 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) fastslås att det är förskolans uppdrag att följa upp, 

utvärdera och utveckla innehållet i förskolan. Denna studies resultat visar att detta görs via 

systematiskt kvalitetsarbete och Mors (mål- och resultatstyrning) -protokoll. Mors-

protokollen är ett verktyg förskolorna kan tillämpa för att synliggöra personalens 

arbetssätt, barns lärande, deras utveckling och vårdnadshavares delaktighet. Detta 

stämmer överens med Sheridan och Pramling Samuelssons (2016) beskrivning av syftet 

med systematiska arbetet och att det underlättar att verksamheten kontinuerligt och 

systematiskt kontrollerar verksamheten som en helhet. Förskolepersonalen håller med om 
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att detta protokoll förenklar för huvudman att ta reda på om förskolorna är likvärdiga och 

Vetenskapsrådet (2015) anser att likvärdighet höjer förskolans kvalitet. 

 

I förskolans läroplan nämns att verksamheten ska ”kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” (Skolverket 2016 s.14). 

Förskolepersonalen anser att kvalitetsarbetet leder till att läroplanen hålls levande 

eftersom de tycker att det är lätt hänt att förskolepersonalen inte aktivt ser över läroplanen, 

utan att förskolepersonalen i stället endast antar att de arbetar utifrån den.  

 

Förskolepersonalen anser att om det inte skulle finnas något kvalitetsarbete skulle detta 

framgå i pedagogernas arbetssätt, innehåll och barns lärande och utveckling. Det är lätt 

hänt att dokumentera och planera aktiviteter bara för att göra det utan att ha någon tanke 

bakom det. Enligt förskolepersonalen sker detta relativt ofta på grund av verksamhetens 

förutsättningar det vill säga pedagogernas kompetens, personaltäthet och 

barngruppsstorleken. Det är även därför det finns en oro hos förskolepersonalen som 

handlar om att verksamheterna vissa dagar mer liknar ett dagis än en lärande plats för 

barnen. Detta eftersom olika situationer som kan vara potentiellt lärotillfälle kan bli 

bortsedda exempelvis blöjbyten. 

 

I resultaten tydliggörs att det är viktigt att förskolepersonalen utnyttjar resurserna de har 

tillgång till och arbetar utifrån deras förutsättningar. En respondent menar att 

förskolepersonalen inte ska lägga all energi på att tala om alla motgångar som förskolan 

har, utan att förskolepersonalen i stället ska fokusera på det som ska göras här och nu. 

Förskolepersonalen tycker att lösningen till att ha en stor barngrupp är att dela upp de i 

mindre grupper, som även stämmer överens med Pramling Samuelsson, Williams & 

Sheridan's (2015) forskning. 

 

Morse-protokoll underlättar även att hitta utvecklingsområden i verksamheten för att på så 

vis kunna förbättra förskolans kvalitet. Studiens resultat visar att verksamhetens innehåll 

och arbetssätt synliggörs med hjälp av dokumentation. Detta visar i sin tur vikten av 

förskolepersonalens arbetssätt samt barnens och vårdnadshavarnas delaktighet i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 
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Vidare framkommer i resultaten att ett kamratligt arbetslag är viktigt eftersom det bidrar 

till att förskolepersonalen blir positiv inställd när de väl befinner sig på arbetet. Eftersom 

en respondent har påpekat att förskolepersonalen speglar arbetslaget, vilket även stämmer 

överens med Skolinspektionens (2018) slutsats angående en positiv inställning. 

Förskolepersonalen, det vill säga förskollärare och barnskötare, ska först vara eniga om 

strävansmålen. Skolinspektionen (2018) skriver i sin tur att det är viktigt att det framträder 

dialog kring läroplanens innehåll och att personalen har en gemensam uppfattning om 

strävansmål i läroplanen. När all personal i verksamheten uppfattar målen på samma sätt 

kan barnens lärande och utveckling samt arbetssätt kartläggas. Vilket synliggörs i 

dokumentationen, som Skolverket (2012) påvisar att det för vidare barnens 

lärandeprocess. Detta är likt Lenz Taguchis (2013) slutsats att den pedagogiska 

dokumentationen fungerar som ett stöd för förskolepersonalen när det gäller att se det 

enskilda barnets kunskap och utveckling. Via utvärdering och analys ökar 

förskolepersonalens medvetenhet om deras arbetssätt. 

 

Utvärderingen och analysen visar hur förskolans pedagogiska arbete förhåller sig till 

förskolans läroplan. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) benämner denna 

resultatkvalitet. Studiens resultat visar att samtliga verksamheter får stöd av en 

pedagogista som ger råd och idéer gällande förskolepersonalen arbetssätt i förskolan. 

Pedagogistan vidgar personalens synsätt gentemot barnen. Som nämns i resultatdelen 

arbetar förskolepersonalen utifrån barnens intresse och behov, vilket Halldén (2003) anser 

innebär att verksamheterna arbetar utifrån barnperspektivet. För att kunna arbeta på detta 

sätt behöver förskollärarna och barnskötarna kartlägga barnens intresse och behov. I 

kartläggningen är det bra att barnen och vårdnadshavaren är delaktiga. Skolverket (2012) 

betonar även att barnens delaktighet i kvalitetsarbete medför till ökad självkompetens 

(self-efficacy). 

 

Kartläggningen av barnens intresse och behov underlättas för förskolepersonalen när 

vårdnadshavaren är delaktig. Vårdnadshavarens delaktighet visar sig vara viktig för 

förskolans kvalitet eftersom deras synsätt på personalens arbetssätt kan förbättra det 

pedagogiska innehållet. Samarbetet som sker mellan verksamheten och hemmet 

underlättar det systematiska kvalitetsarbetet. Detta eftersom vårdnadshavare kan förmedla 

vad de anser är/har blivit bättre samt lyfta fram utvecklingsområden. Precis som Eriksson 

Bergström & Yourston (2017) menar är vårdnadshavarens synsätt viktigt i detta 
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sammanhang i strävan mot bättre kvalitet i förskolan. Tallberg Broman (2009) hävdar att 

vårdnadshavarens delaktighet ökar förskolans måluppfyllelse. Dock upplever en 

förskolepersonal att vårdnadshavaren inte har några bra idéer att tillägga i enkäterna som 

skickades ut till dem och att det som anges oftast är irrelevant. 

Vilka förutsättningar påverkar kvaliteten i förskolan, enligt förskolepersonal? 

Verksamhetens befintliga förutsättningar är en del av faktorerna som påverkar förskolans 

kvalitet, vilket Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) benämner det för 

strukturkvalitetbegrepp.  De förutsättningar dessa verksamheter har är pedagogers 

kompetens, stora barngrupper och personaltäthet. 

 

I resultaten framgår att det är pedagoger som påverkar barns lärande och utveckling. 

Därmed är det viktigt att pedagoger har den kompetens som behövs för detta. Pedagogers 

kompetens är viktig eftersom deras sätt att bemöta barnen påverkar barnens synsätt och 

deras trygghet i förskolans verksamhet. Skolinspektion (2018) påpekar att pedagogernas 

närvaro och delaktighet synliggörs genom att vara nyfikna och intresserade av barnens 

frågeställningar och resonemang. 

 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) är det pedagogens kompetens, attityder 

och föreställningar som avgör deras perspektiv på barnen. I denna studies resultat 

framkommer även att barnen är i centrum och att förskolan ska utformas utifrån dem. Som 

tidigare nämnts i bakgrunden ska det enskilda barnet som befinner sig i verksamheten bli 

sedd och hörd av förskolepersonalen. Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan (2015) 

och Skolinspektionen (2018) är överens om att det finns brister i personalens kompetens. 

Detta upplever förskolepersonalen eftersom de inte kan implementera läroplanens 

intentioner i verksamheten. 

 

Resultaten visar även att stora barngrupper och personaltäthet påverkar samtliga 

verksamheter när det gäller att skapa en bättre kvalitet i förskolan. Dessa förutsättningar 

drabbar framför allt de yngsta och de tystlåtna barnen. Detta nämns även i Rosenqvists 

(2014) studie som handlar om att barngruppsstorleken har en inverkan på samspelet som 

sker mellan pedagoger och barnen. Som tidigare nämnts i bakgrunden behöver 

förskolepersonalen stora barngrupper leder till att det uppstår svårigheter i barnets relation 

med andra barn och förskolepersonal (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015). 
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Förskolepersonalen anser att bristen på personal och stora barngrupper leder till att det 

finns mindre tid för barns samspel och lärande. Trots detta skiljer sig inte denna studies 

resultat från resultaten av andra studier, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) menar 

att tillräckligt med personal och liten barngrupp inte kan säkerställa en god kvalitet i 

förskolan. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) indikerar att det är personalens 

kompetens och arbetssätt och hur de utnyttjar resurserna som i slutändan avgör kvaliteten 

på förskolan. En förskolepersonal i denna studie yttrade att samtidigt som verksamheten 

testar sig fram i sitt arbetssätt är det viktigt att det har vetenskaplig grund så som skollagen 

(2010:800) förskriver. 

 

Diskussion  
I detta avsnitt kommer vi att diskuterar våra resultat i relation till bakgrunden och analys. 

Syftet med denna studie är att utifrån förskollärares och barnskötares erfarenheter få en 

fördjupad förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan, dess förutsättningar 

och genomförande. De rubrikerna är: Begreppet kvalitet, systematisk kvalitetsarbete och 

förutsättningar som påverkar kvalitet i förskolan.  

Begreppet kvalitet 

Vår studie visar att förskolepersonal tycker att det är viktigt med kvalitet. 

Förskolepersonalen berättar också att de tycker kvalitet är svår definierat begrepp och det 

kan vara komplicerat att säkert bedöma vad som är god kvalitet i förskolan. Det tycks att 

mäta förskolans kvalitet, hur bra en förskolans kvalitet är – vad är det som egentligen 

avgör om en förskola är bra? När kvaliteten granskas måste hänsyn tas till vilka 

förutsättningar förskolan har. Skolinspektionen (2018) och Skolverket (2016) berättar att 

kvalitet avgörs av förskolans resultat i förhållande till målen. Medan i resultatet varierar 

svaret bland annat att kvalitet handlar om barnens trivsel, vårdnadshavaren nöjdhet och 

förskolepersonalens ”vilja".  Vi tycker inte att det är fel tankesätt eftersom vi anser att 

detta ligger som grund, med detta menas att de punkter som tas upp är delar av kvalitet. 

Utifrån våra egna erfarenheter upplever vi att kvalitet är ett svårdefinierat begrepp 

eftersom det är så pass brett.  

 

Denna studies tankar kring kvalitet är att det innebär mer än bara att se skillnader i olika 

förskolor och göra uppföljningar. Ännu viktigare resultat var att våga se vad som behöver 

förbättras och att kunna vidta de åtgärder som krävs för att uppnå en bättre kvalitet. 
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Förskolepersonalen berättar att kvalitet är ett begrepp som medför att förskolan ökar sin 

kunskap genom att kunna se olika saker ur olika synvinklar. Detta stöds av Eriksson 

Bergström och Yourston (2017), att förskolepersonalen får rikta fokus mot sig själva och 

ifrågasätta sitt arbetssätt. Enligt Skolverket (2016) ska alla verksamheter följa upp, 

utvärdera och utveckla förskolans kvalitet, men förskolepersonal bör ta egna initiativ för 

att utvecklas och söka nya kunskaper. Detta överensstämmer med våra tidigare forskning 

som visat att strävan mot en god kvalitet bidrar till bättre kvalitet i verksamhetens innehåll 

i förhållande till nationella mål. Enligt Skolverket (2005) visar kvalitetsarbetet hur 

förskolan strävar efter att förbättras utifrån förutsättningar i verksamheten. Vi har 

förståelse för utvecklingsprocessen och att det kräver mycket tid (Nylund, Rönnerman, 

Sandback & Wilhelmsson, 2010). 

 

 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

Resultatet får medhåll av Skolinspektionen (2018) att det är bra med systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan när alla personal är med i tåget i arbetet. Med tanken på att all 

personal bidrar till verksamhetens kvalitet, enligt Skolinspektionen (2018) bör det finnas 

klarhet om förskollärarens roll och ansvar. Å ena sidan anser vi utifrån vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) att barnskötare inte anses som ”pedagoger” av 

många, men det varierar beroende på vilken verksamhet man befinner sig. Dock har vi å 

andra sidan också sett på våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) att både 

barnskötare och förskollärare är lika aktiva i kvalitetsarbetet. Det är även viktigt att 

barnskötare får vara en del av reflektionerna i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är enligt Skolverket (2016) följa upp, utvärdera 

och utveckla verksamheten. Kvalitetsarbetet synliggör vad som görs i verksamheten, 

förskolepersonalens arbetssätt och hur den presterar i förhållande till målen (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2016). I och med att kvalitetsarbete utförs anser vi att de 

didaktiska frågorna, det vill säga vad, hur och varför, ständigt finns med i pedagogernas 

tankar när de planerar aktiviteter. Eriksson Bergström och Yourston (2017) förklarar att 

utvärdera och analysera sitt arbetssätt handlar om att rikta fokus mot sig själv I resultatet 

framgår det att hög kvalitet bidrar till en väl fungerande pedagogisk verksamhet och en 

likvärdig förskola. För att kunna uppnå en väl fungerande verksamhet är det viktigt att 

verksamheten har gemensamt tolkning av läroplanen (Skolinspektionen, 2018). Vi tror att 
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på grund av förskolepersonalens reflekterar med varandra så leder det till att de aktivt 

tänker på deras sätt att vara bland barnen. Detta eftersom reflektionen tvingar personalen 

att sätta ord på det arbete som utförs i förskolan och innebär att de inte bara kan tänka att 

de arbetar utifrån läroplanen. Personalen som arbetar i förskolan anser att kritik inte ska 

tas personligt när hen blir ifrågasatt, utan andras åsikter får oss att reflektera mer i 

praktiken och får oss att tänka annorlunda. Resultatet visar starkt på att en bra arbetsmiljö 

och gemensam uppfattning om arbetet underlättar arbetet. Detta får fullständigt medhåll 

från Skolinspektionen (2018), att bra arbetsmiljö uppmanas eftersom det speglas i 

personalens arbetssätt. 

 

Det framkommer att förskolepersonalen använder sig av Mors arbete. Mors arbetet är 

verktyg för förskolorna att tillämpa för att synliggöra resultatet för styrkedjan. Som 

tidigare nämnts behöver kommunikationen och dialogen i styrkedjan förbättras 

(Skolinspektionen, 2018). Detta eftersom det tvingar personalen att sätta ord på det arbete 

som utförs i förskolan och innebär att de inte bara kan tänka att de arbetar utifrån 

läroplanen. När kvalitetsarbetet genomförs bör förskolepersonalen utgår från ett 

barnperspektiv (Sheridan & Samuelsson, 2016).  

  

Det som kan vara problematisk med systematiska kvalitetsarbetet är att det kan vara svårt 

att definiera gränsen mellan att följa barns utveckling och bedöma barns lärande. Det är 

tydligt att det är verksamhetens arbete i förhållande till målen som ska bedömas 

(Skolverket, 2010). Några av förskolepersonalens påstår att de äldre personalen har lätt för 

att bedöma det enskilda barnen. Vi ser det som problematisk, därför att detta kan ha 

påverkan barnens möjligheter och att bedöma barn är inte förskolans uppdrag. Om sådant 

situationer uppstår i andra verksamheter bör pedagogiska ledaren handskas med 

problemet. Eftersom det är förskolechefens ansvar att inhämta verktyg som kan inspirerar 

verksamhetens tankesätt och arbetssätt (Skolinspektionen, 2018).  

 

Resultatet visar att samtliga förskolepersonal tyckte att göra vårdnadshavare delaktiga i 

verksamheten var svårt. Förskolepersonalen uttrycker att de har försökt nå vårdnadshavare 

på olika sätt till exempel genom aktiviteter och enkäter. I resultatet har det visat att 

vårdnadshavares åsikter och tankar i enkäter inte är något som kan användas i 

kvalitetsarbete. På detta sätt anser vi att det är problematisk när vårdnadshavares åsikter 

inte tas på allvar. Vår åsikt är att personalen då borde ifrågasätta hur de informerar om 
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förskolans innehåll till vårdnadshavarna för att på så vis upptäcka förbättringsområden. 

Att vårdnadshavaren inte erbjuds möjlighet till att vara delaktig i verksamheten motsäger 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016).  

 

Samtliga förskolepersonalen håller med att det är deras ansvar är att erbjuda rätt 

information till vårdnadshavaren. Det är förskolans uppdrag att informera 

vårdnadshavaren om verksamhetens uppdrag (Skolverket, 2016). På så sätt förstår vi 

varför förskolepersonalen har denna uppfattning om att det kan vara svårt med 

vårdnadshavares delaktighet, men Eftersom det inte stämmer överens med målen som 

nämns i läroplanen. Så tycks det att förskolepersonalen borde ha mer förståelse om 

vårdnadshavares tankar.  

 

Flera förskolepersonal uttrycket att för vissa vårdnadshavare kan förskolans värld se helt 

annorlunda ut. Många tror att förskolan är ett dagis, en plats där barnen befinner sig i 

några timmar medan vårdnadshavarna är på sitt arbete. Vi anser att förskolepersonal inte 

ska förvänta sig att vårdnadshavare på egen hand ska ta reda på vad förskolan uppdrag och 

lärande. Eftersom på detta vis kan vårdnadshavare missuppfatta förskolans mål. Med 

tanken på att vårdnadshavarens synsätt är viktigt i detta sammanhang i strävan mot bättre 

kvalitet i förskolan (Eriksson Bergström & Yourston, 2017).  

 

Förutsättningar som kan påverka förskolans kvalitet 

Resultatet instämmer med Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) om att tillräckligt 

med personal, lagom storlek på barngruppen och god miljö inte alltid fungerar som 

garantier för en god kvalitet i förskolan. Däremot var Skolinspektionens (2018) slutsats att 

avsaknaden av dessa förutsättningar kan försvåra förskolepersonalens arbete. Personalens 

kompetens är enligt oss den viktigaste faktorn eftersom förskolans innehåll ska vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Verksamheten består av två 

yrkeskategorier, förskollärare och barnskötare. Så som det framkommer i urvalet har både 

förskollärare och barnskötare varit del av vårt resultat. I resultatet syns det tydligt hur 

barnskötarna svarade utifrån deras erfarenheter, medans förskollärarnas svar är utvecklat 

och vilar på vetenskaplig grund. 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) är det pedagogens kompetens, attityder 

och föreställningar som avgör deras perspektiv på barnen. I denna studies resultat 
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framkommer även att barnen är i centrum och att förskolan ska utformas utifrån dem. Som 

tidigare nämnts i bakgrund ska det enskilda barnet som befinner sig i verksamheten bli 

sedd och hörd av förskolepersonalen. Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan (2015) 

och Skolinspektionen (2018) är överens om att det finns brister i personalens kompetens. 

Detta upplever förskolepersonalen eftersom de inte kan implementera läroplanens 

intentioner i verksamheten. 

 

Vi tycker att det talas mycket om att verksamheterna ska utforma sig efter barnens behov 

och intresse. De frågor som uppstår hos är om det verkligen är möjligt att utforma en hel 

verksamhet efter ett den enskilda barn? Kommer vi som blivande förskollärare prioritera 

läroplanen lika mycket som barnens intressen? Barnens självkompetens (self-efficacy) 

påverkas när förskolepersonalen styr barnen för mycket och inte tar barnperspektiv 

(Skolverket, 2012). Men om förskolepersonalen ger barnen för många val kan det ha en 

negativ inverkan på barnen? Vi menar att barnen behöver en vuxen som kan vägleda de, 

förskolepersonalen behöver eventuellt begränsa barnens valmöjligheter. Vi anser dock att 

förskolepersonalen många gånger ger barnen en bild av att de bestämmer fastän det är 

förskolepersonalen som på ett indirekt sätt påverkar ramarna barnen ska gå utifrån. Så är 

barnperspektiv något vi verkligen har i förskolan eller är det något som bara yttras men 

inte följs upp i förskolan? 

 

Vi håller med förskolepersonalen att arbetet inte gagnas av att hela tiden tala om 

motgångar och begränsningar, det gäller i stället att försöka hitta möjligheter eftersom 

kvaliteten på arbetet annars påverkas negativt. Vi anser att för att kunna utföra ett bra 

arbete behövs en positiv attityd. Om förskolepersonalen lägger energi på saker och ting de 

inte kan påverka, till exempel barngruppsstorleken och personaltätheten, anser vi att detta 

inte är rättvist mot barnen. Å andra sidan kan inte förskolepersonalen inte blunda för dessa 

förutsättningar eftersom detta i slutändan kan leda till att de blir stressad och utmattade. 

 

Slutsats 

I studien har vi beaktat tre frågeställningar. Vilka tankar har förskolepersonalens kring 

kvalitet i förskolan? På vilket sätt genomför förskolepersonalen systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan? Vilka förutsättningar påverkar kvaliteten i förskolan? Vi 

upplever att studiens syfte och frågeställningar har uppnåtts. I studien framgår det att 
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kvalitet i förskolan är något positivt, som bidrar till att förskolepersonalen gör mer 

genomtänkt arbetet. Det betonas även att via systematiska kvalitetsarbetet synliggörs 

verksamhetens pedagogiska arbetssätt och förskolans måluppfyllelse i relation till 

nationella målen genom att följa upp, utvärdera och utveckla. I den processen synliggörs 

även förutsättningarna så som personaltäthet, barngruppsstorlek och personal kompetens 

har påverkan i verksamhetens resultat. Förskolepersonalen berättar att verksamheten ska 

arbeta utifrån förutsättningarna som är tillgängliga. Det belyser att det är viktigt med 

samverkan i arbetslaget. Alla i verksamheten har ett ansvar för förskolans framgång och 

utveckling. Slutligen var det intressant att forska inom detta område. Förskolan behöver 

någon typ av uppföljning för att kunna förbättras. Vi fick djupare förståelse hur förskolan 

fungerar med systematiskt kvalitetsarbete och hur hela verksamheten är beroende av 

varandras åsikter och tankar. 

Vidare forskning 

I denna studie kan det vara svårt att dra slutsats om hur förskolepersonalen arbetar med att 

höja kvalitet i förskolorna. För att dra en sådana slutats skulle det behövas att genomföra 

en uppföljning av studien med en annan metod som observation och enkäter. Via 

observationer synliggörs om det som sägs stämmer överens med det som görs. Via enkäter 

kan vårdnadshavaren vara delaktiga i studien. Resultatet som framkom i studien stämmer 

inte överens med alla förskolor i Sverige eftersom det innefattar sex respondenter som 

befinner sig i samma stadsdel. För att studiens resultat ska stämma överens med alla 

förskolor, vilket kräver mycket tid. Eftersom alla förskolepersonal, barn och 

vårdnadshavare ska vara delaktiga och sedan ska man sammanställa förskolornas kvalitet 

och jämföra de. Därefter ska förutsättningar som har inverkan på förskolans kvalitet 

kartläggas samt hur verksamheterna arbetar med dessa motgångar. Det vore intressant att 

mäta och observera kvalitet på det sättet och använda sig av olika beprövad erfarenhet 

som kan användas till att höja förskolans kvalitet. En sådan studie kräver mycket tid med 

enkäter och observationer. 
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Bilaga 1  

Missivbrev 

 

Hej 

Vi heter Afnan och Ruqiya , vi är blivande förskollärare som studerar på Umeå 

universitet. Nu går vi sista terminen av utbildningen, vilket betyder att det är dags för 

examensarbetet. I vår studie ska vi skriva om kvalitet i förskolan samt redogöra 

pedagogernas uppfattningar om kvalitet i förskolan. 

Vår kvalitativa metod som vi ska använda oss av är intervjuer som ska spelas in med 

mobiltelefon. Intervjun ska pågå i ca.30 min. Vi kommer att utgå från vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilket innebär att vi i förhand utlovar anonymitet till delaktiga 

informanter och verksamheter. De som ska medverka i det får avbryta intervju när som 

helt. 

Vi vill gärna träffa er någon gång under vecka 43–45. Vi uppskattar att ni ställer upp.  

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Afnan & Ruqiya 

Om ni har frågor och funderingar kring detta kan ni nå oss på: 

Afnan Hallak 

E-post: xxxx @hotmail.com 

Mobilnr:07xxxxxx 

Ruqiya Mahad 

E-post:xxxx@gmail.com 

Mobilnr: 07xxxxx 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

* Vad tänker du på när du hör ordet kvalitet? 

* Hur tolkar du kvalitet i förskolan? 

* Anser du att läroplanen är tydlig om kvalitetsarbetet? 

* Tycker du att systematiska kvalitetsarbetet gör någon skillnad? 

* Vad tycker du påverkar kvaliteten i förskolan? (Hinder/ möjligheter) 

* Tycker du att det påverkar barnens lärande? 

* Tycker du att kvalitetsarbete har förändrats sedan du börja arbeta som pedagog? 

* Hur gör ni att barnen bli delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet? 

* Vad anser du om vårdnadshavare är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet? 

* Hur gör ni för att vårdnadshavare bli delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet? 

* Hur gör ni för att barnen bli delaktiga i det systematiska arbetet? 

* Varför är likvärdig förskola viktigt? 

 


