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”Barnen är olika och vi försöker ta fram deras bästa kompetenser det kan vi göra med oss vuxna 

också.” 

 

En kvalitativ studie om uppfattningar av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. 

Antal sidor: 43 

 

Ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan är inte ett arbete som bara ska genomföras och 

sedan redovisas i slutet av terminen, för att bockas av från arbetsuppgifterna. Det är ett arbete 

som hela tiden ska hållas levande och som är betydelsefullt för att utveckla verksamhetens 

kvalitet samt barnens möjligheter till lärande. Att arbetslaget är medvetna om arbetets 

betydelse och tar ansvar för att det bedrivs och genomförs är viktigt inom kvalitetsarbetet. Det 

krävs ett gemensamt ansvar kring att synliggöra utvecklingsområden och se till att det 

planerade arbetet genomförs och fortskrider. Verksamhetens kvalitet ska hela tiden undersökas 

och utvecklas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla som är inblandade i 

verksamheten.  

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring förskolepersonals uppfattning av vad det 

innebär att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i relation till styrdokumenten i förskolan. 

Detta har undersökas genom att fyra intervjuer har genomförts utifrån tre forskningsfrågor 

som inriktar sig på uppfattningar kring begreppet systematiskt kvalitetsarbete. Eftersom vårt 

syfte har varit att undersöka uppfattningar, har vi tagit inspiration från den fenomenografiska 

metoden i vår uppsats. En semistrukturerad intervjumetod har använts till intervjuer med fyra 

deltagare. 

 

Resultatet visar att det systematiska kvalitetsarbetet är ett omfattande och komplext arbete, 

som skapar nya möjligheter till förändring och utveckling inom både arbetslaget och 

barngruppen. 

 

Det finns inte en färdig mall över hur arbetet ska bedrivas. Det är upp till varje 

förskoleverksamhet att arbeta fram en metod och ett förhållningssätt som bidrar till att de 

upplever denna process som meningsfull och utvecklande inom den egna verksamheten. 
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Inledning 

Förskoleinstitutioner är socialt konstruerade. De har inga naturgivna 

egenskaper, inga inneboende kvaliteter, inga nödvändiga syften. Vad de 

ska vara till för, frågan om deras roll och syfte är inte självklara frågor de 

är vad vi som “mänskliga samhällsaktörer” gör dem till (Dahlberg, Moss 

& Pence, 2001. s.95). 

Detta citat belyser hur komplex förskoleverksamheten är i samhället, det finns inga givna svar 

på hur arbetet ska bedrivas. Verksamheten skapas i samspel med barn, vårdnadshavare, 

förskollärare och samhällets krav och förväntningar på verksamheten. Det systematiska 

kvalitetsarbetet har en viktig roll i förskoleverksamheterna, arbetet ska bidra till utveckling 

och förändringar som utgår från barnens bästa. I verksamheterna kan det se olika ut eftersom 

det är beroende av vilka som är delaktiga i arbetet samt hur de uppfattar förskolans 

styrdokument (Skolverket, 2011). Vi anser därför att det är intressant att undersöka 

deltagarnas uppfattning av systematiskt kvalitetsarbete i relation till vad styrdokumenten 

säger samt hur det genomförs och vad som krävs för genomförandet. Syftet med denna 

undersökning är att bidra med ny kunskap kring begreppet systematiskt kvalitetsarbete. 

I nationella utvärderingar anses begreppen måluppfyllelse, likvärdighet samt kvalitet vara de 

centrala begreppen att analysera (Åsén & Vallberg Roth, 2012). Skolinspektionen genomför 

granskningar av svenska förskolor under åren 2015-2017 som i första hand syftar till att 

undersöka förskolornas kvalitet samt måluppfyllelse. De olika områden som ska granskas är 

det pedagogiska arbetet, förskolechefens ledarskap, jämställdhetsarbetet, arbetet kring språket 

för barn som är flerspråkiga och arbetet med barn i behov av särskilt stöd. De utvalda 

granskningsområdena har sin utgångspunkt i varje barns rätt till likvärdig förskola av hög 

kvalitet, där barn har möjlighet till god omsorg, lärande och utveckling (Skolinspektionen, 

2016). På alla förskoleverksamheter i Sverige är det ett krav att varje verksamhet ska arbeta 

systematiskt med kvalitetsfrågor som handlar om att utvärdera och utveckla verksamheten för 

att på bästa vis skapa en god miljö som bidrar till barns välmående, lärande och lek (Sheridan, 

Williams & Sandberg, 2012). 

Vi har i denna studie främst valt att fokusera på forskning och studier som har genomförts 

efter att Läroplanen för förskolan reviderades 2010. Genom revideringen tillkom två nya 
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kapitel i läroplanen, det ena är inriktat på uppföljning, utvärdering och utveckling och det 

andra ett förtydligande kring ansvarsnivåerna inom verksamheten (Skolverket, 2009). 
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Bakgrund 

Första stycket kommer att behandla vad det står i styrdokumenten om det systematiska 

kvalitetsarbetet. Sedan kommer en översikt över forskning inom området efter att 

revideringen genomfördes, följt av några definitioner av de begrepp som används i vår studie. 

Sista stycket innehåller en sammanfattning som leder in på studiens syfte samt 

forskningsfrågor. 

Styrdokument 

Förskollärarens ansvar är att systematiskt dokumentera, analysera samt följa upp barns 

lärande och utveckling i verksamheten. Förskolläraren ska utvärdera verksamheten för att på 

bästa sätt tillgodose barns möjligheter till lärande och utveckling i enlighet med läroplanens 

mål och intentioner (Skolverket, 2011; Utbildningsdepartementet, 2010).   

Skolverket (2015a) beskriver olika faser inom systematiskt kvalitetsarbete, den första är Var 

är vi? Inom denna fas genomförs en nulägesbeskrivning av verksamheten. Nästa fas är Vart 

ska vi? Inom denna fas genomförs en nulägesbedömning som beskriver vilka områden som 

behövs utvecklas eller arbetas vidare med, och en analys där det beslutas vilka 

utvecklingsområden som ska prioriteras. Fasen därefter är Hur gör vi? Inom denna fas 

genomförs en planering över hur arbetet ska gå till. Den sista fasen är Hur blev det? Inom 

denna fas reflekterar och analyserar förskollärarna om de uppsatta målen nåddes. Dessa faser 

kan användas som verktyg i processen med det systematiska kvalitetsarbetet som genomförs 

inom verksamheten. Processen står aldrig still utan det systematiska kvalitetsarbetet är ett 

ständigt pågående arbete inom verksamheten. 

Förskolechefens ansvar är att leda och strukturera förskolans pedagogiska arbete för att 

utveckla verksamheten, tillsammans med förskollärarna (SFS, 2010:800). Förskollärarna har 

ett eget ansvar i att aktivt delta och bidra till att kontinuerligt och systematiskt utvärdera och 

förändra det pedagogiska arbetet för att uppnå nationellt uppsatta mål (Skolverket, 2011). 

Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och för att det systematiska 

kvalitetsarbetet genomförs i verksamheten. Medverkande inom arbetet är förskollärare, 

barnskötare och övrig personal. Vårdnadshavarna ska erbjudas möjlighet att delta i 

kvalitetsarbetet (Skolverket, 2011; SFS 2010:800). 
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Revidering av Läroplanen för förskolan Lpfö 98 

År 2010 genomfördes en revidering av förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2011) efter 

att Skolverket fått ett regeringsuppdrag om förslag till förtydligande, vilket redovisades 2009 

(Skolverket, 2009). Den reviderade läroplanen trädde i kraft den 1 juli 2011. I den reviderade 

läroplanen har det tillkommit två nya kapitel där det första kapitlet förtydligar förskolechefens 

ansvarsområden och vilket ansvar som ligger på förskolläraren och arbetslaget. Det andra 

kapitlet beskriver att kvalitén i förskolan systematiskt ska dokumenteras, följas upp, 

analyseras och utvecklas. Utifrån resultat som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet 

har förskollärarna ansvar att använda det för att utveckla verksamheten, för att skapa nya 

möjligheter och förutsättningar för barns vidare utveckling och lärande (Skolverket, 2011). 

Brodin och Renblad (2014b) har i sin studie undersökt förskoleverksamheters arbete sedan 

revideringen av läroplanen genomfördes. Resultatet visar på förändringar, att det efter 

revideringen ställdes högre krav från kommunerna på utbildade förskollärare i förskolan. 

Ytterligare förändringar innebar att regeringens syfte med revideringen var att lägga mer 

fokus på det livslånga lärandet. En annan förändring är att förskollärarna ska uppmuntra och 

erbjuda stöd i barns nyfikenhet och vilja till att lära genom att utvärdera verksamheten med 

barns lärande i åtanke. Arbetet för att skapa en verksamhet som är tillåtande, trygg och att 

möjliggöra för barnens inflytande i den pedagogiska verksamheten, är av stor vikt i den 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2009).  

Efter revideringen riktas fokus mot att det är genom leken som lärande sker (Sandberg & 

Ärlemalm- Hagsér, 2011). En barnsyn träder fram genom att barnet ses som kompetent och 

att barnets intressen, kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara i den dagliga verksamheten. 

Läroplanen anses nu vara ett verktyg både inom verksamheten för förskollärare och som 

underlag för samtal med vårdnadshavare kring hur den pedagogiska verksamheten genomförs. 

Tidigare forskning inom ämnet systematiskt kvalitetsarbete 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014) har i sin studie plockat ut det motstridiga och 

komplexa inom det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs i verksamheterna. I läroplanen 

står det att förskollärarna systematiskt och kontinuerligt ska dokumentera, följa upp och 

analysera barns lärande och utveckling (Skolverket, 2011). Det är sedan verksamheten som 

ska utvärderas genom dokumentationerna av barnens lärande. På grund av de olika tankesätt 

som återfinns inom styrdokumenten leder det till att dokumentationen stannar vid en 
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utvärdering av barnets lärande och inte av verksamheten. Vidare kan Insulander och 

Svärdemo Åberg (2014) i sitt resultat av studien se att det synliggörs ett individualiserat 

förhållningssätt till barn och deras lärande, trots att den pedagogiska verksamheten ska grunda 

sig i en helhetsförståelse av verksamheten. Dokumentationerna används som underlag i 

samtal med barnen eller med arbetslaget men de används inte för att kritiskt granska och 

utvärdera verksamheten som helhet. 

Sheridan, Williams och Sandberg (2012) har i sin studie plockat fram tre olika områden som 

kan användas som verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa områden är 

dokumentation och utvärdering i verksamheten, sammanställning av dokumentation och 

utvärderingar samt frågorna hur, när och varför vi ska dokumentera och utvärdera. Efter 

revideringen av läroplanen ställs det högre krav på hur förskollärarna väljer att dokumentera 

samt utvärdera verksamheten. Genom att förskollärarna väljer dokumentationsmetod 

gemensamt i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, görs utvärderingen utifrån 

likvärdiga förutsättningar. 

Brodin och Renblad (2014a) kunde i sin studie se att många aktiva förskollärare efter 

revideringen av läroplanen för förskolan upplever att statusen på professionen har höjts, 

samhället värderar förskolan och dess verksamhet högre. Bidragande faktorer är att samhället 

och staten ställer högre krav och förväntningar på vad förskolan ska bedriva för verksamhet. 

Vidare beskriver Brodin och Renblad (2014a) att det är genom det systematiska 

kvalitetsarbetet som är riktat mot de nationellt uppsatta målen i läroplanen som leder till 

förändring och förbättring av den pedagogiska verksamheten, vilket medför att barns lärande 

och utveckling hela tiden rör sig framåt och utvecklas. Tre faktorer som bidrar till 

kvalitetsarbetet är barngruppens storlek, förskollärarens inställning samt personaltätheten i 

barngruppen. Dessa faktorer är de riktlinjer som måste tas med i utvärderingen, uppföljningen 

samt analysen av arbetet.  

En viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet är att gemensamt bestämma och använda ett 

varierat material i form av dokumentationer och reflektioner av verksamheten. Det handlar 

om att skapa en gemensam förståelse för vad kvalitet kan vara och hur kopplingen till 

resultatet ser ut (Insulander & Svärdemo Åberg, 2014). Sheridan (2007) menar i sin studie att 

det bör finnas ett ramverk som förskollärarna använder i sitt systematiska kvalitetsarbete, som 

tydliggör vad kvalitet står för inom deras verksamhet. På detta vis rör sig alla inom samma 
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referensramar i analys- och utvärderingsarbetet. Vidare beskrivs det att arbete kontinuerligt 

bör utvärderas samt ställas mot ny forskning och nya kunskaper inom arbetslaget för att det 

ska vara ett levande arbete som utvecklas i takt med samhällets krav och förväntningar. 

Begreppet systematiskt kvalitetsarbete 

Ett långsiktigt och uthålligt kvalitetsarbete hos huvudman samt förskolechef är en 

förutsättning för att kunna avgöra framtida satsningar samt insatser som behövs i förskolan, 

för fortsatt utveckling och kvalitetssäkring (Skolinspektionen, 2016). Att systematiskt 

utvärdera och följa upp verksamheten genom att analysera och diskutera kring det arbete som 

genomförs inom verksamheten leder till att olika förbättringsområden synliggörs för 

förskollärarna samt förskolechefen. Systematiskt kvalitetsarbete är en arbetsprocess som gör 

kvalitet och likvärdighet synlig inom förskoleverksamheterna i Sverige. I skollagen (SFS, 

2010:800) ställs det krav på att alla huvudmän samt förskoleenheter kontinuerligt och 

systematiskt ska följa upp och analysera resultaten mot de nationella målen. Detta innebär att 

arbetet ska bedrivas på ett strukturerat vis och med fokus på en långsiktig utveckling av 

verksamheten (Skolverket, 2015b). 

Dokumentation bör göras kontinuerligt för de aktiviteter barnen är med i under dagen och 

användas för reflektion och analys av hur arbetslaget kan utveckla sin verksamhet. Det 

handlar om att vända blicken från barnen till verksamheten och hur verksamheten kan 

förändras för att ge barnen den bästa möjligheten till fortsatt lärande och utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

Begreppet kvalitet 

Det råder delade meningar kring vad som anses vara kvalitet inom förskolan, på grund av att 

begreppet kvalitet kan förstås som ett värdeladdat begrepp och tolkas på många olika vis. Vad 

som uppfattas som kvalitet är något som över tid och i sociala sammanhang utvecklas och 

konstitueras inom institutionella sammanhang (Insulander & Svärdemo Åberg, 2014). Moss, 

Dahlberg och Pence (2000) menar att begreppet kvalitet inte är ett neutralt ord utan är ett 

begrepp som skapas genom ett socialt sammanhang, begreppet kan inte innefatta olika 

perspektiv eller värderingar. Begreppet skapas genom en gemensam diskurs. Att sedan sätta 

begreppet kvalitet i relation till läroplanens mål är ett måste för att försäkra sig om att 

bedömningen av detta begrepp görs på ett korrekt vis. Utvärderingen av kvalitet bör användas 

och bidra till att en utveckling av den pedagogiska verksamheten sker (Åsén & Vallberg Roth, 
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2012). När personalen har barnens lärande och utveckling i fokus kan dokumentationen sedan 

användas till att synliggöra vilka kvalitetsfaktorer som är tydliga i verksamheten. Kvalitén kan 

synliggöras ur olika perspektiv genom barngruppens aktiviteter i verksamheten (Renblad & 

Brodin, 2012).   

Åsén och Vallberg Roth (2012) kan i sin rapport konstatera ett ökat intresse för att observera 

individens lärande genom att använda olika metoder för bedömning. Begreppen formativ och 

summativ bedömning är olika metoder att använda, dessa begrepp behöver analyseras och 

anpassas till aktuell verksamhet. Den formativa bedömningen diagnostiserar och utvecklar ett 

pågående lärande, den summativa bedömningen kontrollerar och stämmer av ett lärande som 

redan har inträffat.  

Barndomen är inte bara en transportsträcka fram till skolan eller vuxenlivet, utan en start i det 

livslånga lärandet (Renblad & Brodin, 2012). Barnens vistelse inom förskolan ska vara rolig, 

trygg och lärorik. Forskning visar att förskolor med god kvalitet påverkar barns framtida 

skolgång på ett positivt sätt. I en förskola som anses vara av hög kvalitet är kommunikation, 

samarbete och kreativitet kombinerade i arbetssättet som förskollärarna använder i 

barngruppen (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen 2011). Utbildningsdepartementet 

(2010) beskriver att kommunikation, interaktion och delaktighet mellan alla individer på 

förskolan är avgörande faktorer för kvaliteten på förskolan, där förskollärarna ska finnas som 

ett stöd och utmana barnen i deras utveckling och lärande. Sheridan (2007) menar att i en 

förskola med låg kvalitet råder regler och bestämmelser som förskollärarna har fastställt, utan 

delaktighet från barnen. Det råder ett synsätt bland förskollärarna att barnen inte är 

kompetenta individer, som har kunskaper och erfarenheter med sig in i verksamheten. En 

maktpositionering råder mellan förskollärare och barnen som medför att det är de vuxna som 

avgör vad som får göras eller inte göras i verksamheten. Det är förskollärarna som har 

bestämt den pedagogiska verksamheten utan barnens delaktighet i utformandet. 

Pedagogisk dokumentation 

Dahlberg, Moss och Pence (2001) beskriver den pedagogiska dokumentationen som ett viktigt 

redskap inom den pedagogiska verksamheten, vilket bör användas som ett redskap för att 

skapa en demokratisk och reflekterande praktik. Den pedagogiska dokumentationen möjliggör 

för pedagogerna att själva eller tillsammans kritiskt granska och reflektera över den 

pedagogiska verksamheten. Vidare beskriver författarna att den pedagogiska 
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dokumentationen innehåller två olika begrepp, det första är process och det andra är innehåll. 

Processen ska vara ett hjälpmedel för att kontinuerligt och noggrant reflektera över den 

pedagogiska verksamheten. Innehållet är det som barnen säger eller gör och hur pedagogerna 

förhåller sig till detta. Det finns många olika sätt att samla in innehållet på, så som 

observationer, filmer och bilder. Genom detta arbete synliggörs den pedagogiska 

verksamheten och möjliggör för reflektioner och samtal kring verksamheten. Elfström (2013) 

beskriver den pedagogiska dokumentationen som en dokumentation av barnets lärande, som 

vinklas till att undersöka och utvärdera hur verksamheten har möjliggjort för lärandet. Ett 

aktivt lyssnande på barns gemensamma lärprocesser, intressen och nyfikenhet, leder till att 

dokumentationen blir en pedagogisk dokumentation när den bidrar med förändring och 

utveckling i verksamheten. Arbetet är tidskrävande och kan ligga till grund för 

verksamhetsutveckling och kontinuerlig uppföljning av den planerade pedagogiska 

verksamheten. 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014) beskriver i sin studie att förskollärarna oftast inte 

fullföljer arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, utan att den dokumentation de väljer 

att använda i detta arbete ofta stannar vid att analysera och utvärdera barns lärande och 

utveckling. Materialet används inte för att kritiskt granska den egna verksamheten utan blir en 

bedömning av barnets utveckling, vilket leder till att arbetet stannar vid att vara en 

dokumentation. Enligt Skolverket (2012) är det inte barns individuella utveckling som ska 

bedömas och utvärderas utan det är aktiviteterna i verksamheten. För att ha möjlighet att 

utvärdera verksamheten måste det ske en dokumentation av barns lärande och utveckling. 

Sammanfattning 

Det har under tiden sedan revideringen av läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 

2011) genomförts en del studier kring hur den förändrade läroplanen har tagits emot ute i 

verksamheterna. Dessa studier har kommit fram till många intressanta infallsvinklar till 

ytterligare studier och underlaget för att studera denna fråga vidare är stor. Den intressanta 

delen av just systematiskt kvalitetsarbete är att det inte finns en beskrivning av hur arbetet ska 

genomföras, vilket leder till stor variation i frågan om kvalitet i verksamheterna. Det är 

personer med olika uppfattningar och arbetsmetoder som genomför arbetet och arbetet ser 

olika ut inom varje arbetslag eller förskoleenhet.  
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Att förskoleverksamheten ständigt förändras och utvecklas är en stor fördel för oss som ska 

arbeta inom verksamheten, det leder till att den personliga och kollegiala utvecklingen och 

lärandet hela tiden drivs framåt. Vi kan påverka hur verksamheten ska planeras och 

genomföras tillsammans med kollegorna och barnen. Det systematiska kvalitetsarbetet kan 

föra med sig svåra beslut och planeringen av arbetet görs på olika sätt inom verksamheterna. 

Resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet värderas och tolkas på olika vis och genom 

många personer inom organisationen.  

Begreppet systematiskt kvalitetsarbete är komplext och innefattar många olika områden som 

ska beröras i arbetsprocessen. Detta medför att det kan råda skillnader mellan kollegor om hur 

arbetet ska bedrivas och vad arbetet ska innehålla. För att bidra med ny kunskap kring detta 

har vi i studien avsikten att ta del av yrkesverksamma personers uppfattningar av det 

systematiska kvalitetsarbetet.  
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Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring förskolepersonals uppfattning av vad det 

innebär att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i relation till styrdokumenten i förskolan.  

De frågor vi avser att besvara i denna studie är: 

● Hur uppfattar förskolepersonal innebörden av begreppet systematiskt kvalitetsarbete? 

● Vad anser förskolepersonal krävs för det systematiska kvalitetsarbetets 

genomförande? 

● Hur uppfattar förskolepersonal det systematiska kvalitetsarbete som genomförs på 

arbetsplatsen? 
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Metod 

Vi har genomfört en kvalitativ studie där fyra deltagare har intervjuats. Under de följande 

rubrikerna kommer vi att beskriva hur intervjupersonerna valts ut, hur genomförandet av 

intervjuerna gick till och hur analysen av datamaterielet har genomförts. Sist kommer ett 

avsnitt med vilka etiska principer som har följts genom studien. 

Som analysmetod har vi tagit inspiration från den fenomenografiska analysmetoden, som 

syftar till att beskriva uppfattningar av vår omvärld (Marton, 2011). Fenomenografin handlar 

om att studera hur en grupp människor uppfattar eller tänker om ett gemensamt fenomen, 

intervjuer är den vanligaste metoden inom fenomenografin (Kihlström, 2007). 

Urval 

Den förskolepersonal som vi valde att fråga om medverkan i studien har vi tidigare arbetat 

tillsammans med. Under den period vi arbetade tillsammans diskuterade vi mycket om det 

systematiska kvalitetsarbetet och fick ta del av hur de arbetar i verksamheten. Vår tidigare 

relation till personerna anser vi kan möjliggöra ett öppnare och djupare samtal. Att det sedan 

innan finns en relation mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad, tror vi leder till 

att intervjun blir mer avslappnad och att svaren samt följdfrågorna kan bli djupare. De 

intervjuade består av tre förskollärare och en förskolechef, de har arbetslivserfarenhet inom 

förskoleyrket mellan 7-32 år och de är i åldrarna 41-58 år. 

Förskoleverksamheten som de tillfrågade arbetar på består av tre avdelningar där varje 

avdelning består av ca 20 barn och totalt nio anställda på hela verksamheten. Sju av 

personalen är utbildade förskollärare och två är barnskötare. Det finns många olika faktorer 

som spelar in i hur urvalsprocessen går till i en forskningsstudie, bland annat tid. Hur lång tid 

som är tillgänglig för att förbereda, samla in och sedan analysera materialet spelar en stor roll 

i hur urvalet går till (Bryman, 2011). Beslutet att fråga personalen i en verksamhet som vi har 

arbetat på togs med detta i åtanke.    

Intervju 

I studien genomfördes intervjuer med fyra deltagare. Inför intervjuerna utformades en 

intervjuguide (se bilaga 1) med frågor till de deltagande personerna. Dessa frågor var 

uppdelade i tre teman; bakgrundsfrågor, frågor som gäller vad deltagaren anser om det 

systematiska kvalitetsarbetet och frågor som gäller uppfattningar av deltagarens arbete med 
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det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet var att intervjuerna skulle följa samma struktur. 

Under intervjuerna ville vi ge utrymme för följdfrågor, med utgångspunkt från deltagarens 

svar, på så vis använde vi oss av en semistrukturerad intervjuform. Den semistrukturerade 

metoden genererar svar och information från den intervjuade i form av relevanta och viktiga 

uppfattningar och ställningstaganden från den personen. Denna form av intervjumetod kan 

leda till att intervjun kan ta olika vägar och svaren från de intervjuade deltagarna kan bli mer 

djupgående (Bryman, 2011). 

Genomförande 

I arbetsprocessen avsattes en vecka till att genomföra de inbokade intervjuerna samt att ha 

god tid till att transkribera intervjuerna. Först kontaktades de tilltänkta deltagarna per telefon 

och det bokades in ett tillfälle för besök i verksamheten, för att presentera syfte med 

intervjuerna. Under besöket delades en samtyckesblankett (se bilaga 2) ut, som de tillfrågade 

fick skriva på. Vid detta tillfälle bokades tider för intervjuerna så det passade deltagarnas 

schema, det bestämdes att intervjuerna skulle äga rum på plats i verksamheten. 

Intervjuerna ägde rum i ett ostört samtalsrum som ligger avskilt från avdelningarna. 

Inspelning av intervjun gjordes med två olika apparater, en mobiltelefon och en ipad, för att 

inte riskera att något föll bort från inspelningen. Intervjuerna fortgick under 30-45 minuter. 

Under intervjuerna ställdes frågor som återfinns i vår intervjuguide (se bilaga 1) samt 

följdfrågor som uppkom under intervjuns gång.  

Analys 

Vi har tagit inspiration från den fenomenografiska analysmetoden i analysarbetet. Vårt fokus 

är innehållet, det vill säga vad intervjupersonerna uppfattat, inte vem som sagt vad. I vår 

analys vill vi hitta och systematisera intervjupersonernas olika sätt att tänka, vi har sökt 

kvalitativt skilda uppfattningar i datamaterialet (Larsson, 1986). Att beskriva uppfattningarna 

i resultatet i form av kategorier är det som utmärker denna analysmetod (Kihlström, 2007).  

Dahlgren och Johansson (2015) beskriver en fenomenografisk analys genom sju steg: 

● Bekanta sig med datamaterialet, läsa igenom upprepande gånger. 

● Plocka ut väsentliga delar ur materialet som är kopplat till frågan. 

● Jämför alla olika delar med varandra för att synliggöra likheter och skillnader i 

materialet. 
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● Gruppera ihop skillnader och likheter för att relatera dem till varandra. 

● Skapa nya kategorier, hitta det väsentliga inom varje kategori. 

● Namnge de nya kategorierna. 

● Granska alla kategorier så innehållet bara stämmer in under en kategori. 

Larsson (1986) menar att det är i den upprepande läsningen och reflektion av datamaterialet 

som förståelsen fördjupas. Genom att inte nöja sig med den första reflektionen eller 

uppfattningen av materialet, skapas en djupare förståelse och utvärdering av de framtagna 

kategorierna. Det centrala inom denna metod är att hela tiden jämföra de olika svaren och 

söka efter likheter och skillnader. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att det primära 

målet är att synliggöra skillnader av uppfattningar, för att göra detta bör dessutom likheter av 

uppfattningar synliggöras. 

Tillvägagångssätt 

Vi började analysarbetet med att läsa igenom de transkriberade intervjuerna upprepande 

gånger för att ha en god kännedom över vad datamaterialet innehåller, vi gjorde även 

anteckningar i marginalen som stöd i analysen. Nästa steg var sedan att börja plocka ut de 

delar eller stycken som berörde den första forskningsfrågan i studien. Efter detta läste vi 

igenom datamaterialet på nytt och plockade ut delar eller stycken som berör den andra 

forskningsfrågan. Sedan läste vi genom datamaterialet på nytt och plockade ut stycken eller 

delar som berörde den sista forskningsfrågan. 

I nästa fas av analysen gjorde vi jämförelser över de utplockade delarna och delade in i nya 

kategorier. Dessa kategorier arbetade vi sedan vidare med och omarbetade tills att vi kunde 

säkerställa att kategorierna inte överlappar varandra.   

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Vi anser att vi under analysarbetet har varit objektiva och inte lagt in våra egna värderingar i 

deltagarnas utsagor, vilket gör att det framtagna resultatet är trovärdigt utifrån att det är 

deltagarnas utsagor som ligger till grund i resultatdelen. Under intervjuerna valde vi att ha 

öppna frågor, för att inte leda deltagarna mot givna svar. Det var deras uppfattningar av 

begreppet systematiskt kvalitetsarbete som vi var ute efter och för att detta skulle vara möjligt, 

valde vi denna intervjumetod. Vi valde att inte i förväg lämna över intervjufrågorna till 

deltagarna för att vi ville ha utsagor som inte på förhand var bestämda. Detta anser vi gav oss 

ett utförligt och brett datamaterial till analysarbetet.   
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Etiska överväganden 

En viktig aspekt att ha i åtanke när en studie ska genomföras är, hur den som genomför 

studien förhåller sig till ämnet samt planerar arbetet ur ett etiskt korrekt perspektiv. Det finns 

några viktiga principer att förhålla sig till under studiens gång, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet (2002). 

Informationskravet innebär att deltagaren ska få tydlig information kring studien och att det är 

en frivillig studie samt att deltagaren får avsluta sin medverkan när som helst under studiens 

gång. Deltagarna har blivit informerade om att de när som helst kan besluta sig för att avsluta 

sitt deltagande och att intervjun då kommer att strykas ur studien. Samtyckeskravet beskriver 

att personen som genomför studien ska få samtycke från deltagaren innan studien påbörjas 

och att deltagaren avgör längd och villkor för deltagandet. Konfidentialitetskravet innefattar 

att deltagaren ska vara anonym och att personerna som genomför studien ska vara noga med 

att deltagaren inte kan identifieras av utomstående. På grund av denna princip kommer 

ljudupptagningar samt transkriberingarna förvaras på ett säkert vis för att personens identitet 

inte ska bli avslöjad. Den sista principen är nyttjandekravet som innebär att det material som 

framkommit i en studie endast får användas i just den studien och får därför inte användas i en 

annan studie. 
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Resultat 

Resultatet är utformat så att det först kommer ett avsnitt som berör den första 

forskningsfrågan, där resultatet är presenterat genom en kategori som sedan delas upp i de 

olika uppfattningar som analyserats fram. Sedan följer de andra forskningsfrågorna som 

presenteras på samma sätt som den första.  

Forskningsfråga 1: Hur uppfattar förskolepersonal innebörden av 

begreppet systematiskt kvalitetsarbete? 

En fortlöpande förändringsprocess med ett helhetsperspektiv  

Ett medvetet och målorienterat arbete som grund i verksamheten 

Det systematiska kvalitetsarbetet innebär ett stort ansvar, att både planera och genomföra 

arbetet i verksamheten. Ansvaret ligger på alla inom verksamheten och arbetet bör 

kontinuerligt diskuteras och planeras. För att arbetet ska drivas framåt krävs att alla tar sitt 

ansvar i att vara delaktig.  

 

Jag tror att det är viktigt att alla är lika mycket delaktiga för att 

driva det framåt. 

 

För att arbetet ska bli en levande process är det gemensamma ansvaret 

avgörande, arbetsprocessen ska hela tiden drivas framåt av arbetslaget. Det 

systematiska kvalitetsarbetet ska hela tiden utvecklas, genom detta skapas ett 

kollegialt lärande och en gemensam utvecklingsprocess. Det är igenom 

utvärderingen och reflektionen som utvecklingen av verksamheten blir möjlig. 

Utvärdering av verksamheten sker för att synliggöra förbättringsområden, dessa 

områden tas fram genom en medvetenhet kring den egna verksamhetens arbete. 

Denna process går runt hela tiden, en nulägesbeskrivning mynnar ut i en 

verksamhetsplan som används som underlag till den pedagogiska planeringen.  
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Och verksamhetsplanen ska då innehålla prioriterade mål, eller så 

kallade förbättringsmål utifrån den här nulägesbedömningen ser 

man kanske att visa områden behövs jobbas lite mer med eller att 

kanske ser att man behöver öka kvalitén inom något område. 

 

Medvetenhet kring vad den pedagogiska verksamheten ska vila på är viktigt för alla inom 

verksamheten, att alla tar medvetna beslut kring hur arbetet bör planeras och genomföras är en 

förutsättning för det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska finnas en gemensam dialog kring 

hur arbetet fortskrider och avstämning kring hur de ligger till i processen ska genomföras 

under tidens gång. Det systematiska kvalitetsarbetet är givande och utvecklande för 

verksamheten. Det är inte ett moment som stjäl tid från verksamheten utan det medför 

utveckling och nya arbetsvägar.  

 

Jo men alltså man tänker ju så hela tiden här är vi, vart vill vi hur 

ska vi komma dit och varför blev det som det blev[…] jag ser dom 

gröna pilarna framför mig från skolverket. 

  

En process med fokus på lärandemöjligheter 

Utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten ska utgå ifrån läroplanens mål 

för att skapa en likvärdig verksamhet för alla barn. Det ska vara ett arbete som säkerställer att 

alla barn får och har samma möjligheter inom verksamheten.  

 

Barnen är olika och vi försöker ta fram deras bästa kompetenser 

det kan vi göra med oss vuxna också.  

 

Ständig dialog mellan förskollärare, vårdnadshavare och förskolechef, är en förutsättning för 

ett arbete av god kvalitet och att verksamheten hela tiden ska sträva efter en bättre 
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måluppfyllelse. Dialog kring vad det finns för utvecklingsbehov i verksamheten och utveckla 

lösningar för dessa är avgörande i en förändringsprocess. 

 

Vi ska liksom ge till alla barn, alltså ge möjlighet. Hur ska vi göra 

för att ge dem den möjligheten, hur har vi gjort alltså de är ju allt 

med planering och utvärdering liksom som ligger i det. 

 

Verksamheten ska systematiskt och kontinuerligt utvärderas och reflekteras över för att 

synliggöra hur och vad verksamheten erbjuder barnen för möjligheter. 

Forskningsfråga 2: Vad anser förskolepersonal krävs för det 

systematiska kvalitetsarbetets genomförande? 

Förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete 

Arbetslagets förhållningssätt 

 

Jag tycker också att det är ganska viktigt att man är ganska 

tillåtande mot varandra. 

 

En öppen dialog och ett tillåtande förhållningssätt bland de vuxna, är en förutsättning för det 

systematiska kvalitetsarbetet. En god grund inom verksamheten kännetecknas av att det finns 

en gemensam tanke bakom allt som planeras och genomförs. Att det finns en bra dialog 

mellan förskollärarna, korta beslutsvägar och att det finns en trygghet inom arbetslaget. Det är 

viktigt med ett gemensamt ansvar, engagemang och glädje i arbetet som genomförs, det är en 

förutsättning för att arbetet ska fortskrida och bidra till utveckling inom verksamheten. 
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Jag kan ju inte läsa i en mall bara vad jag ska göra varje dag utan 

jag måste ju mitt ansvar är att ta, ta tag i och jobba utifrån det som 

vi har bestämt och det som finns som styrdokument. 

 

Arbetslaget ska komplettera varandra i arbetsprocessen och gemensamt driva arbetet framåt. 

Det bör finnas en strävan mot att tillsammans utvecklas och lära sig nya kunskaper inom 

yrket.  

Då tror jag alla, alla likaväl som barn växer så växer vi vuxna 

också i en sån miljö.  

Ansvarstagande och arbetsmoment inom systematiskt kvalitetsarbete 

Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Denna används som underlag för att kunna genomföra analys- och utvärderingsarbetet. 

 

Att det är viktigt att man hela tiden, kontinuerligt dokumenterar 

vad man gör.  

 

Det som dokumentationen lägger fokus på ser olika ut under olika perioder i arbetet, ibland 

dokumenteras arbetet och ibland är det barnens arbete som är i fokus. 

Inom verksamheten ligger styrdokumenten till grund för allt som planeras och genomförs. Att 

säkra upp kvalitén och fortsätta framåt med arbetet, med styrdokumenten och 

förbättringsområden som redskap. Det ska vara möjligt för alla barn att påverka verksamheten 

och barnens synpunkter ska tillgodoses i planeringsarbetet. Arbetet ska innefatta pedagogisk 

planering och utvärdering av verksamheten. Barnen, vårdnadshavarna liksom ledningen ska 

vara involverade i arbetet, de ska ha möjlighet till att påverka och vara delaktiga i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 
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Sen använder man ju Lpfö och där har vi ju hela tiden våra 

uppnående mål […] vi har ju mer press på oss att det är mer 

uppnående mål så det med läroplanen kan jag känna att man kan 

rabbla mer än med andra styrdokument. 

 

Ansvaret hos varje person är att jobba utifrån det som har planerats och det som 

står i styrdokumenten kring vad som ingår i arbetet. I det systematiska 

kvalitetsarbetet fastställs mål för arbetet utifrån strävansmål som återfinns i 

läroplanen. Det genomförs avstämningar av arbetet under årets gång för att 

säkerställa att arbetet är inom målområdet, detta ska diskuteras i arbetslaget, hur 

arbetet går samt hur arbetet ska föras vidare. 

 

Ja men då har man ju lärt sig det till nästa gång, att vad var det 

som gick fel här, vi får tänka nytt. Kanske tänka annorlunda. 

 

Det som krävs av arbetslaget är att det gemensamt sker en förändringsprocess som leder till 

att arbetet i verksamheten utvecklas och hela tiden analyseras. Denna process ska aldrig 

stanna upp helt och inte tas med i planering av verksamheten, utan ligga till grund i allt som 

genomförs och planeras.   

Resurser inom verksamheten 

Resultatet visar att det till arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet bör avsättas tid till att 

reflektera över och utvärdera verksamheten. Det är en resurs som är avgörande för kvalitén på 

arbetet. Om personalen inte känner att de hinner med de olika delar som bör beröras under 

reflektion eller utvärdering av verksamheten, blir arbetet inte systematiskt och djupgående. 

Det ska finnas kunskap inom arbetslaget kring vad och varför detta arbete ska bedrivas, för att 

kunna skapa en god lärande miljö för barnen.  
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Kompetensutveckling är ju då en viktig bit, att hela tiden höja 

personalens kompetens. 

 

Det är verksamheten som ska genomgå en förändringsprocess, denna process 

blir först möjlig om personalen kontinuerligt utvecklar nya eller djupare 

kompetenser inom olika områden. En resurs inom arbetslaget är att personalen 

under detta arbete utvecklar nya kunskaper som sedan används vidare i 

verksamheten. 

Forskningsfråga 3: Hur uppfattar förskolepersonal det 

systematiska kvalitetsarbetet som genomförs på arbetsplatsen? 

En stor helhet som skapas genom många små moment 

Strukturerat och ett inarbetat arbetssätt 

Resultatet visar att det egna systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten är av god kvalitet 

och att arbetet bedrivs gemensamt mot samma målområden. Arbetet är givande och bidrar till 

att personalen utvecklas och nya kunskaper skapas tillsammans i arbetslaget. 

 

Det tycker jag är god kvalitet, liksom när man känner att det finns 

glädje i arbetet också att man kan liksom följa en röd tråd och se 

behoven hela tiden.  

 

Verksamheten ska möjliggöra för alla barns behov och förutsättningar. Att utveckling av 

verksamheten görs utifrån barnen för att skapa en verksamhet som möjliggör till lärande och 

utveckling för alla. Begreppet kvalitet betyder olika för alla personer inom verksamheten, två 

viktiga delar inom kvalitetsarbetet är trygghet och lika möjligheter.  
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Du har en grupp och i den gruppen så har du väldigt många olika 

individer som har olika behov.  

 

I verksamheten ska det finnas en medvetenhet kring alla barns behov, att förskollärarna 

utformar arbetet så det gynnar alla barn i gruppen. Genom det systematiska kvalitetsarbetet 

analyserar och reflekterar arbetslaget om verksamheten når upp till strävansmålen i det 

genomförda arbetet, samt vad det finns för förbättringsområden att arbeta vidare med. Detta 

kan föra med sig svårigheter eftersom det inom gruppen finns många olika individer och 

behov. 

För sen när man dokumenterar så måste man ju alltid tänka på vem 

det här är för.  

 

Svårigheten ligger i att det inte är på individnivå som utvärderingen ska genomföras utan på 

gruppnivå. Att erbjuda och möjliggöra för barns åsikter och deltagande i verksamhetens 

utvecklingsarbete är viktigt.  

Genom utvärdering och sammanställning av den genomförda pedagogiska planeringen 

synliggörs helheten av den pedagogiska verksamheten. Utvärderingen skapar en tydlig bild av 

det genomförda arbetet och verksamhetens utveckling. 

 

Det är ju ändå det som gör att man knyter ihop säcken som gör att 

man kan se en helhet då.  

 

Denna helhet av den pedagogiska verksamheten bidrar till att öppna upp verksamheten mer 

mot utomstående, så som vårdnadshavare, förskolechef och samhället. Detta är en viktig del i 

att höja statusen och professionen inom förskolläraryrket. Genom det systematiska 

kvalitetsarbete kan fler ta del av det pedagogiska arbete som bedrivs i verksamheten, detta kan 

användas av andra verksamheter som inspiration eller målområden att arbeta vidare med. 
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Mer tid, djupare reflektioner 

Resultatet visar att tillgång till mer tid och resurser skulle bidra till att arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet skulle leda till djupare reflektioner och en process som synliggör 

mer i verksamheten. Bristen på tid är något som är ett hinder i arbetet och det är av stor vikt 

att prioritera vad det är som ska genomföras under den planeringstid som finns.  

 

Man får göra det bästa, man gör så gott man kan men med andra 

resurser skulle jag ha kunnat gjort mer.  

 

Brist på tid och utbildad personal kan påverka det systematiska kvalitetsarbetet och det ligger 

ett stort ansvar på varje förskollärare att vara engagerad i arbetet.  

Att synliggöra områden inom arbetslaget där det finns behov för kompetensutveckling, ingår i 

den kontinuerliga kvalitetsutvecklingen av den egna verksamheten.  

 

Just där kring fortbildning i det, det kan jag inte säga att vi har fått 

jättemycket.  

 

Kunskap kring hur arbetet ska bedrivas och hur reflektionen och utvärdering kan gå till är 

något som är viktigt i arbetet. Resultatet visar att det finns en önskan om mer fortbildning 

inom området. 
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Diskussion 

Diskussionen är utformad utifrån det som i analysarbetet har plockats ut som resultatet, vi 

kommer här att diskutera kring hur resultatet stämmer eller skiljer sig från det som återfinns i 

bakgrundsavsnittet. Efter denna delen kommer det två avsnitt som innehåller en 

metoddiskussion och en analysdiskussion.  

Dokumentation och bedömning 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en arbetsprocess som innefattar flera moment. En av 

dessa moment är den pedagogiska dokumentationen som är av stor betydelse i 

kvalitetsarbetet. Inom det systematiska kvalitetsarbetet är denna metod en viktig del som kan 

ligga till grund till den kontinuerliga utvärderingen av verksamheten (Elfström, 2013). Något 

som framträdde för oss under analysarbetet var att deltagarna inte tog upp den pedagogiska 

dokumentationen som ett moment inom arbetet. Denna metod ligger som grund till hur 

reflektion och utvärdering av verksamheten genomförs, menar Dahlberg, Moss och Pence 

(2001). Den pedagogiska dokumentationen kan vara ett tidskrävande arbete, om det inte är ett 

inarbetat moment i verksamheten. När frågan om hur de använder sig av den dokumentation 

de genomför på verksamheten kom upp under intervjuerna, fick vi svaret att den ligger till 

grund för reflektionerna. Deltagarna kunde sedan inte förklara hur de använder 

dokumentationen som underlag, utan bara att den fanns med. Vår fundering kring detta är att 

det kanske är så att det är en rutin som glöms bort, att de borde skapas mer möjligheter inom 

verksamheten till tid och medvetenhet kring den pedagogiska dokumentationen. Det 

dokumenteras i verksamheten men resultatet visar på att den inte används i så stor 

utsträckning inom det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Eftersom att vi under intervjuerna inte fick så mycket information kring deras dokumentation 

kan vi inte avgöra om de genomför dokumentation på individ eller gruppnivå. Det 

systematiska kvalitetsarbetet ska utgå ifrån en grupp eller hela verksamheten och inte den 

enskilda individen. Vid ett dokumentationsarbete är det är inte barns individuella utveckling 

som ska bedömas och utvärderas utan det är aktiviteterna som genomförs i verksamheten. 

(Skolverket 2012). Blicken riktas mot barnen men det är verksamheten som ska utvärderas 

samt genomgå en förändringsprocess. Fokus i dokumentationsprocessen bör först riktas mot 
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barnen för att dokumentera deras aktiviteter, sedan är det arbetslagets uppgift att vända 

blicken från barnen och utvärdera den pedagogiska verksamheten genom dokumentationen. 

En intressant fundering som har framträtt under analysen är vilken form av bedömning som 

sker inom arbetet, är reflektionerna genomförda med en summativ eller en formativ blick på 

lärandet? Åsén och Vallberg Roth (2012) beskriver dessa olika former av bedömning genom 

att den formativa utvecklar och bedömer förutsättningarna för ett pågående lärande, den 

summativa stämmer av och kontrollerar ett lärande som redan har inträffat. Frågan kring 

dokumentation är en fråga som det kan diskuteras mycket kring, det är ett tidskrävande arbete 

som riskerar att prioriteras bort i den dagliga verksamheten. Som deltagarna nämner under 

intervjuerna sker det dokumentation men att det sedan är svårt att veta hur denna 

dokumentation ska användas vidare, eller att det är svårt att vända blicken mot verksamheten 

utifrån en dokumentation. Detta är något som kräver rutin, kunskap och en förmåga att vara 

opartisk och öppen inför förändring.  

Förutsättningar och förhållningssätt 

Med förbestämda mål för det systematiska kvalitetsarbetet, hur synliggörs barnens intresse 

inom arbetet? En fundering som har uppkommit under analysen är att de arbetar med områden 

som bestäms utifrån föregående års systematiska kvalitetsarbete. Målen plockas fram utifrån 

vad som synliggjordes som utvecklingsområden i utvärderingen. Eftersom det sker 

förändringar i barngruppen och kanske även i personalgruppen, hur väl stämmer då dessa 

områden in i den nya verksamheten som startar upp varje termin? Som 

Utbildningsdepartementet (2010) lyfter fram, handlar det om att vända blicken in mot 

verksamheten, för att på så sätt utveckla och förändra verksamheten så den kan möta barnens 

olika behov. Allas olika behov och förutsättningar kan skifta åt många olika håll inom 

verksamheten. En fundering som vi har diskuterat är att det varje dag finns olika 

förutsättningar inom verksamheten. Att varje dag gå in med inställningen att det är en ny dag 

med nya aktiviteter och lärandemöjligheter. Både barnen och pedagogerna genomgår en 

pågående utvecklingsfas under varje dag, vecka och månad de spenderar inom 

förskoleverksamheten. Tanken på att vi varje dag får möta alla dessa olika behov och 

förutsättningar inom verksamheten är en spännande och lärorik utmaning.  
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En pågående process 

Det systematiska kvalitetsarbetet uppfattas utifrån resultatet som en cykel som hela tiden går 

runt, men att det finns en början och ett slut under året som arbetet bedrivs under. För att 

framtida satsningar och insatser inom förskoleverksamheten ska vara möjliga ska ett uthålligt 

och långsiktigt arbete bedrivas. Detta för att det ska vara möjligt med kvalitetssäkring och en 

fortsatt utveckling inom verksamheten (Skolinspektionen, 2016). För att bedriva detta arbete 

visar resultatet att det genomförs olika moment genom den pedagogiska verksamheten, 

dokumentation, reflektion och utvärdering. Genom dessa moment sammanställs sedan det 

systematiska kvalitetsarbetet vid årets slut. Den utvärdering som sammanställs utifrån 

kvalitetsarbetet ska sedan användas för att utveckla förskoleverksamheten (Åsén & Vallberg 

Roth, 2012).  Detta var något som vi sedan innan trodde skulle framträda ur analysen, 

eftersom att det i styrdokumenten står tydligt att det ska ske kontinuerligt och systematiskt i 

verksamheten. Något vi inte hade förväntat oss var hur lite de egentligen arbetar med detta 

under den dagliga verksamheten, dokumentation är något som de genomför i vågor och 

använder på olika sätt inom verksamheten. För att kunna bedöma verksamheten har 

arbetslaget som uppdrag att beskriva samt genomföra granskning och uppföljning av det som 

händer i förskoleverksamheten. Hur det arbetas mot de uppsatta målen i det systematiska 

kvalitetsarbetet och vad det finns för utvecklingsbehov inom verksamheten (Eriksson, 2015).  

Det 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, 2011. s.14). 

Vi anser att syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att skapa de allra bästa 

förutsättningar för alla som medverkar i förskoleverksamheten. Att kvalitetsutveckling kan 

bidra till bättre möjligheter för barnens trygghet, lärande och utveckling, men även 

arbetslagets möjligheter till att möta barnen på ett vis som gynnar och inspirerar till deras 

utveckling.  

Kunskap, resurser och planering 

Något som framkom genom analysen är att det krävs kunskap och resurser i form av tid till att 

driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt och deltagare uppfattar att det är brist på tid 
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vilket kan påverka möjligheterna till reflektioner. Det bör avsättas tid till planering, 

genomförande och utvärdering i verksamheten, dessa tre delar bör arbetslaget ha avsatt lika 

mycket tid till. För att arbetslaget ska ha möjlighet att genomföra ett systematiskt 

kvalitetsarbete av god kvalitet, ska tiden fördelas ut så att ingen del får mer eller mindre tid 

(Håkansson, 2013). Resultatet visar att det till planering och genomförande planeras in mer tid 

än vad det sedan görs till reflektion och utvärdering. Detta är ett område som vi anser kan 

förbättras inom det systematiska kvalitetsarbetet på verksamheten, som en av deltagarna säger 

under intervjun, med mer tid så blir reflektionerna djupare. De förutsättningar som råder i 

verksamheterna är betydelsefulla för hur arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 

utvecklas och fortskrider (Skolverket, 2015b). Hur mycket tid som bör avsättas till 

arbetsprocesserna inom det systematiska kvalitetsarbetet är en intressant tanke att fundera på. 

Vad är tillräckligt med tid för att genomföra arbetet? Hur stor del av arbetstiden bör läggas på 

tid i barngruppen respektive tid till planering, reflektion och utvärdering. Håkansson (2013) 

menar att detta bör delas upp i två parallella planeringsområden, först en planering som 

innefattar hur reflektion och utvärdering ska ske av verksamheten. Den andra 

planeringsprocessen är att planera in hur själva utvecklingsarbetet ska utvärderas. Eriksson 

(2015) belyser att det inte enbart är barnens utveckling och lärande som synliggörs genom 

dokumentationen, utan även förskollärarnas förhållningssätt och det pedagogiska arbete som 

sker i barngruppen. För att synliggöra för sig själv och inom arbetetslaget är det bra att ta ett 

steg tillbaka och faktiskt utvärdera och reflektera över vilket förhållningssätt som råder inom 

verksamheten.  

Förskoleverksamheten och arbetet i verksamheten är i ständig utveckling. På så vis kan även 

arbetslaget ha behov av utveckling, i form av kompetensutveckling. Resultatet visar att det är 

viktigt med kompetensutveckling och att det inom det kontinuerliga kvalitetsarbetet ska 

synliggöras om arbetslaget är i behov av det. Skolverket (2015b) beskriver att 

förskolecheferna har som uppgift att möjliggöra för kompetensutveckling. De ska se till att 

arbetslaget har tillräckligt med kompetens till att planera, genomföra och utvärdera ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Utifrån det som framkommit ur analysarbetet finns det en önskan 

om mer kompetensutveckling och fortbildning. Det fick oss att fundera kring vilka som kan 

påverka möjligheterna till detta. Är det endast förskolechef som avgör om arbetslaget behöver 

kompetensutveckling eller får även arbetslaget själva avgöra det?  
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Kvalitetsfrågan  

Under analysarbetet reflekterade vi över hur svårt det är att få en tydlig bild av vad kvalitet är 

inom den pedagogiska verksamheten. Deltagarna har under intervjuerna sagt att det handlar 

om trygghet och glädje, men under analysen kunde vi uppfatta delaktighet, kunskap och 

ansvar som faktorer som påverkar begreppet. Kan det vara så att det som anses vara kvalitet 

inom arbetslaget bara är en del av en helhet, att begreppet utvecklas och blir helt när 

utomstående tar del av det, i form av förskolechef, barn och vårdnadshavare. Begreppet 

kvalitet uppfattas som ett svårdefinierat begrepp eftersom att det skapas inom ett gemensamt 

och socialt sammanhang (Moss, Dahlberg & Pence, 2000). Eftersom att begreppet är stort och 

svårdefinierat kanske det inte är möjligt för oss som står utanför verksamheten och arbetet att 

göra en bedömning av vilken nivå av kvalitet som deras systematiska kvalitetsarbete ligger 

på. Kvalitén av verksamheten kan synliggöras genom olika perspektiv, genom att använda 

barnens aktiviteter som underlag till utvärdering (Renblad & Brodin, 2012). Med tanke på att 

det går att synliggöra kvalitet genom olika perspektiv kan det systematiska kvalitetsarbetet 

värderas på olika nivåer inom verksamheten. Det kan råda delade meningar kring vad det 

faktiskt är som ska utvärderas och på vilket vis det ska användas inom verksamheten. Det 

systematiska kvalitetsarbetet är ett komplext arbete men det är av stor vikt att det finns en 

gemensam tanke och ide kring hur och vad arbetet har för innebörd i den egna 

verksamheten.   

Resultatet visar att arbetet ska utgå ifrån barnens bästa och att skapa en lugn, trygg och 

glädjefull verksamhet. Alla barn ska ha likvärdiga möjligheter i verksamheten till utveckling, 

utmaningar och trygghet.  

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans 

kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande (Skolverket, 2011. s.14).  

Det systematiska kvalitetsarbetet ska bidra till att både barn och vuxna inom 

förskoleverksamheten befinner sig i en meningsfull och utvecklande miljö. Förskolläraryrket 

har genomgått en stor förändring under de senaste 10 åren, nu råder det en större medvetenhet 

kring varför vissa aktiviteter bedrivs i förskolan (Eriksson, 2015). Numera sker det mer 

reflektion och analys av den pedagogiska verksamheten och som grund i detta ligger det 
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systematiska kvalitetsarbetet. Vidare beskriver Eriksson (2015) vilket bra verktyg den 

pedagogiska dokumentationen är för arbetslaget i det fortgående kvalitetsarbetet och att det är 

genom denna process som det kan ske djupgående analyser och reflektioner av verksamheten. 

Uppfattningen kring deras egna systematiska kvalitetsarbete som bedrivs i 

förskoleverksamheten är att det är av god kvalitet och är ett gemensamt framtaget arbetessätt. 

Detta tror vi kan bero på att arbetslaget har arbetat tillsammans under en längre tid och de 

känner varandra väl, de känner till deras styrkor och vilka områden de behöver förbättras 

inom.  

Gemensamt ansvar 

För att det systematiska arbetet ska vara fortlöpande och hållas levande i en 

förskoleverksamhet är det viktigt med det gemensamma ansvaret. Att alla tar sitt ansvar till att 

vara med och utveckla ett fungerande arbete och ett arbete som bidrar till en 

kvalitetsutveckling av den egna verksamheten. Resultatet visar att alla ska ta ansvar för att 

följa styrdokumenten och det som planerats. Arbetet faller inte på att en pedagog inte tar 

ansvar i att bedriva arbete, men det är viktigt att alla är delaktiga för att det ska bli en givande 

process inom kvalitetsarbetet. Skolverket (2015b) beskriver att allas delaktighet och 

ansvartagande är betydelsefullt i kvalitetsarbetet. Hela arbetslaget har ansvar att bedriva ett 

kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för att barnen ska få tillgång till utveckling och 

lärande.  

Den pedagogiska verksamheten ska vara anpassad för alla barn och möjliggöra till en så god 

lärandemiljö som möjligt. Resultat visar att barnens delaktighet i kvalitetsarbetet är viktigt för 

att utveckla en verksamhet för alla barn, men hur detta görs eller kan bli möjligt framkommer 

inte i resultatet. Hur är barnen delaktiga i arbetet? Är barnen delaktiga? Skolverket (2015b) 

beskriver att barns delaktighet i arbetet kan möjliggöras med hjälp av olika typer av samtal, 

genom barns egna reflektioner och analyser. Vi tycker att de vardagliga samtalen med barnen 

är betydelsefulla för att synliggöra utvecklingsområden i verksamheten, att barnen får berätta 

och uttrycka sina åsikter kring arbetet.  

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 

lärande (Skolverket, 2011. s.7) 
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Metoddiskussion  

Under våra planeringar inför intervjuerna diskuterade vi om vi skulle genomföra intervjuerna 

tillsammans eller om vi skulle dela upp oss och genomföra två var. Det var flera aspekter som 

påverkade vårt beslut, bland annat hur vi trodde att den intervjuade personen upplever att bli 

intervjuad av två personer. Vi anser att intervjusituationen blir mer avslappnad med två 

personer i rummet istället för tre personer. Den som genomför intervjun har ett större fokus 

och koncentration på att lyssna på den intervjuade personen, samt att komma med följdfrågor 

under tiden. Ytterligare en tanke var att det i analysarbetet blir intressant att analysera två 

intervjuer, som det inte finns några förutfattade tankar kring. Under diskussionen som vi hade 

gjorde vi en för- och nackdelslista över vad som kan påverka intervjun, beslutet togs utifrån 

denna lista. 

Att vara bekant med deltagare som väljs ut till att delta behöver inte bara föra med sig en 

positiv påverkan på genomförandet. Om det sedan tidigare finns en relation mellan den som 

ska genomföra intervjun och deltagaren finns det en risk för att datamaterialet påverkas av 

relationen. Deltagaren i intervjun kan uppleva det svårt att bli intervjuad av en person som det 

finns en relation till sedan tidigare. Den som genomför intervjun kan uppleva att det blir svårt 

att utmana och ifrågasätta det som den intervjuade svarar på under intervjun. Det kan vara 

svårare att koppla ifrån den privata personen och gå in i sin forskarroll. Vi anser att det kan 

påverka datamaterialet och på så sätt även resultatet. Det är dock inget vi anser vara 

problematiskt i genomförandet och anser inte att det påverkade intervjuerna. Under 

intervjuerna kunde samtalen komma in på sidospår men de var relevanta för ämnet vi 

samtalade om under intervjun. 

I vår undersökning har vi tagit inspiration från den fenomenografiska analysmetoden, 

användandet av den fenomenografiska analysmetoden anser vi har varit passande för 

undersökningen. Vårt syfte att bidra med kunskap kring hur personer inom 

förskoleverksamheten uppfattar och tänker om det systematiska kvalitetsarbetet, var en 

passande analysmetod då den fenomenografiska analysmetoden innebär att forskaren inte 

undersöker tolkningar utan uppfattningar. 

Under analysarbetet samt under intervjuerna upplevde vi att de intervjuade personerna var 

stolta över sitt arbete och att det hade en god kännedom kring arbetet. Under intervjuerna gick 

samtalet framåt och de var intresserade och engagerade i att besvara våra frågor. Vi upplever 
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att själva intervjusituationen kändes avslappnad och att de intervjuade personerna tyckte att 

det var roligt att få berätta kring deras arbete och verksamhet.  

I studie har syftet varit att bidra med kunskap kring hur det systematiska kvalitetsarbetet 

uppfattas av olika personer inom förskolläraryrket. Vi fick ta del av intervjupersonernas 

uppfattningar och vad de tänker kring det systematiska kvalitetsarbetet som vi sedan använde 

i resultatet. Den metod som vi valde att använda anser vi har varit bra tillämpad för det 

resultatet vi har tagit fram genom analysarbetet. Att uppfatta och synligöra en persons 

uppfattning om ett givet ämne anser vi har bidragit till en bättre förståelse över hur arbetet kan 

struktureras och genomföras inom verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett 

omfattande arbete som kräver kunskap och engagemang från deltagarna i arbetslaget, genom 

denna analysmetod upplever vi att det har blivit tydligt hur det kan skilja sig mellan hur olika 

personers uppfattningar. Intressant att få undersöka och synliggöra vilka likheter som finns 

inom arbetslaget i form av uppfattningar och vad deltagarna tycker och tänker kring arbetet. 

Slutord och fortsatt forskning 

Arbetsprocessen med denna text har varit väldigt lärorik för oss som studenter. Under 

processen har vi vid upprepade tillfällen varit tvungna att stanna upp och reflektera och 

planera om arbetet. Detta för att hela tiden utmana oss själva och våra tankar kring det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det är en sak att sitta och läsa om hur arbetet bör bedrivas ute i 

verksamheterna, men när vi sedan startade upp analysarbetet av vårt insamlade datamaterial 

var vi tvungna att släppa våra egna idéer kring vad som ingår i arbetet. För att inte på förhand 

ha en bestämd tanke över vad vi förväntade oss att synliggöra i analysen. En viktig lärdom vi 

plockar med oss vidare är att arbetet påverkas av vilka olika individer som är med i processen. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt och nyttigt verktyg att arbeta med ute i 

verksamheterna, men det går kanske inte att bestämma en färdig mall över hur arbetet ska 

bedrivas. Det är upp till arbeteslaget att hitta en metod och ett förhållningssätt som bidrar till 

att de upplever denna process som meningsfull och utvecklande för alla.  

Vi anser att resultatet bidrar med ny kunskap kring hur ett systematiskt kvalitetsarbete 

uppfattas inom ett arbetslag och ger en inblick i hur komplext detta arbete kan vara. Detta 

kunskapsområde är i ständig förändring och utvecklas under tidens gång i verksamheten och 

bygger på olika individers deltagande. 
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Under processen med vårt analysarbete av det insamlade datamaterialet har det framträtt 

områden som vi anser intressanta att arbeta vidare med. Vi har tagit fram tre områden som 

utgår ifrån vårt resultat, dessa hade varit intressanta att undersöka mer, få ta del av flera 

uppfattningar och synvinklar. 

Genomför en studie med fler förskoleverksamheter 

Vår studie innefattar uppfattningar från fyra personer. En fortsatt forskning skulle kunna 

innebära att fler förskolor, i olika kommuner intervjuades för att på så vis få tillgång till mer 

material vilket kan leda till en djupare studie kring systematiskt kvalitetsarbete. Fler 

uppfattningar kring arbetet blir synliggjorda och dessa uppfattningar kan sedan ställas mer 

mot varandra och kunna urskilja fler likheter och skillnader. 

På vilket sätt använder sig förskolorna sig av summativ eller formativ bedömning i det 

systematiska kvalitetsarbetet 

Bedömning är ett begrepp som kan uppfattas som starkt laddat. Begreppet innefattar flera 

typer av bedömning, bland annat summativ och formativ. Det vore intressant att forska vidare 

på det begreppet och studera vilken bedömning som deltagarna uppfattar att de använder i 

verksamheten utifrån deras beskrivning av hur de gör. Begreppen kan uppfattas olika och det 

vore därför intressant att genomföra en studie kring detta. 

Hur genomförs det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten 

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet kan se olika ut ute i verksamheterna eftersom 

det kan uppfattas olika och på så vis genomförs på olika sätt. Det skulle vara intressant att 

undersöka i en fortsatt studie hur personer genomför arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet i verksamheten. I vår studie har vi undersökt hur personerna uppfattar arbetet 

genom intervjuer som metod, men det skulle vara intressant att observera och få möjlighet att 

undersöka hur arbetet genomförs i praktiken. Om arbetet genomförs på det vis som 

personerna beskriver i intervjuer eller om det görs av bara farten utan något syfte eller 

eftertanke. Med hjälp av observationer får vi möjlighet till att både tal och handling, hur det 

beskriver att de arbetar men även ta del av den faktiska handlingen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

● Ålder 

● Utbildning 

● Arbetslivserfarenhet 

 

Frågor som gäller förståelsen av systematiskt kvalitetsarbete utifrån styrdokumenten 

● Kan du berätta vad du vet om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. 

● Hur har du fått kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete?  

● Känner du till vad som står i styrdokumenten om systematiskt kvalitetsarbete? 

● Vet du vad som förväntas av dig vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet? 

● Hur tänker du själv om din roll och ditt ansvar i systematiskt kvalitetsarbetet? 

● Beskriv ditt arbete som förskollärare inom det systematiska kvalitetsarbetet? 

Läroplanen/styrdokument? 

 

 

Frågor som gäller Intervjupersonernas arbete med det systematiska kvalitetsarbetet 

● På vilket sätt anser du att du arbetar med systematiskt kvalitetsarbete? 

(Berätta om hur du använder dokumentation, sammanställning, analys, reflektion) 

● Vad anser du är ditt ansvar inom det systematiska kvalitetsarbetet? 

● Vad anser du är din roll inom det systematiska kvalitetsarbetet? 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

Linn Pettersson och Fredrica Sjöberg genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 

studie om att undersöka hur arbetsprocesserna inom det systematiska kvalitetsarbetet går till i 

verksamheten. Vårt syfte med undersökningen är att få en djupare insikt i processerna som leder 

arbetet samt ansvarsfördelningen.   

Linn och Fredrica genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess 

verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; 

och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande 

och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av 

följande aktiviteter: 

____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 

____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 
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påföljder.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig,  

Robert Lecusay (robert.lecusay@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

 

 

 

 

 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: 

 

___________________________________ 

 

________________________________     

Datum 

 

_______________________________  _______________________________ 

Deltagarens signatur   Studentens namn  

 

________________________________  _______________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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