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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Staffan Löfqvist för handledning under vårt examensarbete. Vi vill också 

tacka våra informanter det vill säga de förskolechefer, pedagoger, kvalitetssamordnaren och de 

föräldrar som har ställt upp i studien. Vi vill även tacka våra familjer som gjort det möjligt för oss att 

studera klart till en förskollärarlegitimation. 

 

Arbetet i studien har vi lagt upp på så sätt att vi har delat på den empiriska insamlingen. Johanna har 

intervjuat en förskolechef, en förskollärare och en barnskötare. Maria har intervjuat en förskolechef, en 

förskollärare och två föräldrar i en fokusgruppsintervju. Det gjordes en gemensam intervju med 

kvalitetssamordnaren. Vi har sedan träffats kontinuerligt och diskuterat fram vårt material och 

gemensamt skapat en text av vår studie.  
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Abstrakt  

Denna studie vill belysa olika perspektiv som finns av vad kvalitet är i förskolan. Kvalitet är något 

som hela tiden behandlas i förskolans verksamhet men kan ses som ett väldigt komplext och 

subjektivt begrepp. Tidigare forskning visar på att politik och ekonomi är något som påverkar 

förskolans kvalitet. Forskare visar också på att utbildning och kompetens i förskolan är av stor vikt. 

Skolverket menar att inne och utemiljö, personalens kompetens, personaltäthet, antalet barn och 

sammansättning i barngrupperna har betydelse.  

 

Detta är en fallstudie som gjorts i en mellanstor norrländsk kommun. Metoden som har använts i 

studien är kvalitativa enskilda intervjuer och en fokusgruppsintervju, där två förskolechefer, två 

förskollärare, en barnskötare, en kvalitetssamordnare och två föräldrar intervjuades. Under 

intervjuerna användes inspelning som verktyg.  

 

I resultatet skildras informanternas olika perspektiv på kvalitet i förskolan. Det går att dra paralleller 

mellan resultat och litteratur. Studiens resultat visar på att kvaliteten enligt informanterna håller en 

hög kvalitet och att det finns ett väl utvecklat kvalitetsarbete inom den kommunala regin. Den röda 

tråden mellan verksamhet och styrning verkar dock behöva stärkas. Mycket av arbetet för att hålla en 

hög kvalitet ligger på pedagogerna i förskolan. Det är de som måste skapa en så bra verksamhet som 

möjligt efter de förutsättningar de får. Ett arbete som de ibland ger uttryck för att vara på gränsen till 

för mycket. Det skulle här gå att tolka som att det är strukturen och förutsättningarna som är subjekt i 

fråga om kvalitet och inte beror utav vad personer i sig tänker om kvalitet. 

 

  

 

Nyckelord: Barngruppens storlek och sammansättning, Kvalitet, lärmiljö, pedagogisk dokumentation, 

personalkompetens, personaltäthet, systematiskt kvalitetsarbete. 
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Introduktion 

Inledning  

I samband med att förskolan fick en egen läroplan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) ställs allt högre krav på 

att förskolan ska hålla en hög kvalitet. Men vad är kvalitet? Förskollärare bär ett visst ansvar över 

kvaliteten i förskolan tillsammans med barnskötare och övrig personal. Förskolechefen bär det största 

ansvaret.  Insulander och Svärdemo Åberg (2014)  menar att många förskollärare inte har tillräcklig 

kunskap och medvetenhet i vad kvalitet kan utgöra och hur kvalitetsutveckling sker. I vår roll som 

blivande förskollärare känns det därför högst relevant att veta vilka uppfattningar chefer, pedagoger 

och även föräldrar har gällande kvalitet i förskolan. Detta för att veta vilka förväntningar som finns på 

oss som nyutexaminerade förskollärare. Detta leder oss till att studera uppfattningar om kvalitet ur 

olika perspektiv för att fördjupa den kunskapen och för att vara professionell i vårt arbete och skapa 

de bästa förutsättningarna för barnen vi kommer få privilegiet att arbeta med. 

 

Under tidigt 2000 tal bestämde staten att alla aktiviteter i förskolan ska hålla hög kvalitet samtidigt så 

ökade också kraven på effektivitet och det blev indragningar på grund av ekonomiska underskott i 

statsbudgeten. När underskottet blev för stort diskuterades kvalitet i förskolan då den var hotad 

(Pramling Samuelsson och Sheridan, 2004). Författarna menar att kvalitet och ekonomi står i stark 

förbindelse till varandra. 

 

Lager (2010) beskriver att kvalitet i förskolan ska leda till en mer likvärdig förskola.  Vilket kan tolkas 

som att alla barn ska ha möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och få resurser därefter. Det 

handlar således inte om att resurser ska delas lika mellan olika förskolor. Skolverket beskriver att för 

att förskolor ska vara likvärdiga ska de ha lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen 

och den ska vara kompenserande. 

 

Gordon, Hofer, Fujimoto, Risk, Kaestner och Korenman (2015) beskriver hur fokus har hamnat på 

kvaliteten i förskolan sedan forskare upptäckt hur stor roll den spelar för hur barnen sedan tar sig 

igenom sin skolgång. Med god kvalitet i förskolan kan länderna få fler högutbildade medborgare, 

färre människor hamnar snett i samhället och fler får arbete. Detta skulle kunna ses som att en 

kvalitetssäkring i förskolan är en förebyggande åtgärd med ett mål att skapa den goda medborgaren. 

Att förskolan sedan år 1998 förutom läroplanen även går under skollagen kan ses som ett resultat av 

en strävan att skapa bättre förutsättningar för barnen att börja skolan 

 

Skolverket beskriver på sin hemsida begreppet kvalitet:  

 

Hur verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att 

varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 

  

Det finns fyra huvudfaktorer som skolverket (2017) menar påverkar förskolans kvalitet. Dessa är inne 

och utemiljö, personalens kompetens, personaltäthet, antalet barn och sammansättning i 

barngrupperna. Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2015) beskriver att dessa faktorer som 

bidrar till kvalitet står i stark koppling till hur barnen trivs, lär och utvecklas i förskolan.  
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Skolverket (2016) beskriver kvalitet som något som ska syfta till utveckling och lärande. Ivarson Alm 

(2013) nämner att det riktas kritik mot att förskolans barngrupper har blivit för stora på grund av att 

barntätheten i Sverige har ökat. Detta menar man samtidigt som kraven på lärandet i förskolan ökat 

genom att förskollärarna ska bedriva undervisning. Detta leder till funderingar över om det går att 

leva upp till de ökade kraven och uppnå den kvalitet som eftersträvas när barngrupperna blir större. 

Sheridan et al. (2015) menar däremot att gruppstorlekarna inte har förändrats nämnvärt de senare 

åren utan att det istället skiljer sig över landet. 

 

Brodin (2015) skriver att god kvalitet är en subjektiv bedömning. Vad kvalitet innebär beror alltså på 

vem man frågar till exempel förskolechefen eller föräldern. Detta kan ses problematiskt och det är 

svårt att greppa vad som verkligen utgör kvalitet. Förskolechefen till exempel har ett ansvar för 

verksamhetens kvalitetsutveckling med koppling till att uppnå målen i läroplanen och därav har hen 

sin förståelse för vad som ger kvalitet. Föräldern har troligtvis istället sitt barn som utgångspunkt för 

vad som är kvalitet. Det som denna fallstudie kommer att handla om är hur begreppet kvalitet i 

förskolan kan ses ur olika perspektiv. Till exempel förskolechefers, förskollärares och föräldrars 

perspektiv.  

 

Studien ämnar således undersöka vad kvalitet är från olika håll/ perspektiv för att ta reda på var olika 

befattningar inom förskolans verksamhet och föräldrars förväntningar möts i begreppet kvalitet eller 

var de skiljs åt.  

 

Problemställningen i denna studie är således: Vad är kvalitet i förskolan? 

 

Bakgrund 
Nedan beskrivs forskningsläget gällande kvalitet i förskolan. Avsnittet börjar med att reda ut 

begreppet kvalitet och olika perspektiv som det kan ses genom för att sedan fortsätta bearbetas under 

rubrikerna: Ansvarsområden för kvalitet i förskolan, Föräldrarna/vårdnadshavarnas inflytande, Förskolan som 

skolförberedande, Personalens kompetens, Barngruppens storlek och sammansättning en fråga om kvalitet, 

Förskolebarnens delaktighet och inflytande en kvalitetsaspekt, Pedagogisk dokumentation, Förskolans miljö och 

sedan följer en Sammanfattning av forskningsläget. 

Begreppet kvalitet 

Kvalitet kan ses handla om ett värde som är något man strävar efter att höja, det handlar om att 

förbättra och utveckla. Att värdera och då också jämföra hur saker står sig mot varandra. Kvalitet står 

i motsats till kvantitet. Kvantitet kan ses handla om mängder och skulle kanske i förskolans värld 

betyda att till exempel alla barn på en förskola får exakt samma omsorg på ett likadant sätt. Medan 

kvalitet kanske kan vara att barnens individuella behov blir tillgodosedda, att barnen genom att 

behandlas olika ges samma förutsättningar. Kvalitet kan mätas genom systematiskt kvalitetsarbete 

och används inom många områden och däribland utbildning. Genom att använda systematiskt 

kvalitetsarbete går det att kvalitetssäkra till exempel verksamheten. Detta görs genom dokumentation, 

analys och uppföljning. För att undersöka vad man åstadkommit, var man är och hur det går att 

utveckla. Kvalitetssäkring skulle kunna ses som ett objektivt angreppssätt gentemot kvalitet. Detta då 

kvalitet granskas ur olika perspektiv och inte bara subjektivt.  
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Håkansson (2013) beskriver att det i dagens skolsystem, dit numer även förskolan hör, räcker det inte 

med att bara kontrollera att skolor/förskolor följer de bestämmelser som finns. Genom systematiskt 

kvalitetsarbete är det i stället meningen att förskolor/skolor ska se i vilken grad de uppfyller 

läroplansmålen. Vi har i svenska skolorganisationen gått från regelstyrning till mål och 

resultatstyrning. Håkansson beskriver att det viktigaste med det systematiska kvalitetsarbetet är 

uppföljning och utvärdering. Där uppföljning i verksamheterna är något som ska ske kontinuerligt 

och utvärdering ska ske med jämna mellanrum. Uppföljningen ska vara så saklig och neutral som 

möjligt. Sedan analyseras och bedöms uppföljningarna i utvärderingen till vilken grad 

måluppfyllelsen skett. Håkansson beskriver också att uppföljningen ska kunna fungera som en slags 

kontrollant för att se att utvecklingen går i rätt riktning i enlighet med läroplansmålen. Under 

uppföljningen har förskolorna på så vis en chans att se utvecklingen och se vart det kanske behövs en 

insats. Kvalitet kan på detta sätt graderas, värderas och jämföras menar Håkansson (2013). 

 

Kvalitet kan ses som ett diskursivt begrepp som kan vara svårtolkat beskriver Insulander och 

Svärdemo Åberg (2014)  och som Brodin (2015) beskriver det vara subjektivt. Att kvalitet är subjektivt 

kan tolkas som att det är något personligt, egna värderingar och vad till exempel jag anser vara 

viktigt. Diskurs är när något är vedertaget av många, det finns där men är svårt att ta på och det kan 

finnas olika tolkningar av diskursen. Insulander och Svärdemo Åberg (2014) menar att kvalitet är 

något som det skapas och formas tankar runt över tid på arbetsplatser och en sådan plats som till 

exempel förskolan. Författaren menar också att det inte är önskvärt att kvalitet ska innebära likadant 

för alla. Genom att det finns olika tolkningar och uppfattningar så kommer det alltid gå att diskutera 

vad kvalitet är och hur den skapas vilket kan ses som positivt eftersom det kan leda till utveckling. 

Kvalitet kan delas in i de tre olika begreppen struktur- ,process- och resultatkvalitet. Strukturen är de 

förutsättningar som finns till exempel ekonomi och politiska beslut, process är arbetet som sker i 

förskolan till exempel vilket förhållningssätt pedagogerna har och hur de samspelar med barnen, 

resultat kan vara hur väl de står upp mot målen i läroplanen(Sheridan och Pramling Samuelsson, 

2009). 

Ansvarsområden för kvalitet i förskolan 

I en studie av Sheridan, Williams & Pramling Samuelssons (2014) ville de titta närmare på vilken 

påverkan barngruppens storlek hade och hur förskollärarna organiserade barnens möjligheter för 

lärande. Studien bestod av tolv noggrant utvalda förskolor med olika gruppstorlekar. Det kunde skilja 

så mycket som 12 till 45 barn. Förskolorna var utspridda i Sverige för att ge en så stor mångfald som 

möjligt till studien så den skulle kunna ses som mer generell över landet. Från varje förskola 

intervjuades två förskollärare, intervjuerna var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Resultatet i 

studien visar på att det är mer fördelaktigt med färre förskollärare och barn i grupperna. Författarna 

beskriver att organisationen är central gällande förutsättningar för att höja kvaliteten i förskolan. Till 

exempel så är barngruppens storlek inte något som förskollärarna alltid har något att säga till om utan 

det är något de behöver förhålla sig till. Förskolan är i beroendeställning av politiska beslut och 

verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Politik och Samhälle är styrande för verksamheten. 

Förskolan är alltså i beroende av de lagstadgar som finns om att alla barn inom en viss tid ska kunna 

erbjudas plats på förskola. Förskolan är också i beroende av hur de ekonomiska förutsättningarna ser 

ut och där i hur prioriteringar hanteras på den aktuella förskolan.  
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 I artiklar av Sheridan et al. (2014), Sheridan et al. (2011) och Sheridan, Williams & Pramling 

Samuelsson (2015) utgår de från Bronfenbrenners systemteori. Bronfenbrenners systemteori går att 

tolka som att människan utvecklas i samspel mellan individ och dess omkringliggande miljö. Detta 

sker på olika nivåer från att det sker i människors samspel till att lagar eller att den kultur som omger 

påverkar individerna. Detta kan dras paralleller till hur Hyldgaard (2008) beskriver om vad som väljs 

att ses som subjekt och här går det att tolkas som att strukturer och diskurser ses som subjekt och 

människan påverkas av dessa. Williams et al. (2015, s 5) beskriver: 

 

Det innebär att det är många faktorer som har betydelse för vilka möjligheter och 

hinder som skapas i förskolan för barns lärande och utveckling och för de möjligheter 

förskollärare har att bedriva en kvalitativ verksamhet utifrån läroplanens intentioner. 

 

Att se det som Sheridan et al. (2014), Sheridan et al. (2011) och Sheridan et al. (2015) gör visar på så vis 

upp många faktorer för kvaliteten i förskolans verksamhet då de utgår från olika nivåer i samhället 

och påverkansbara subjekt vilket kan ge en bred bild av forskningsobjektet/ fenomenet. 

 

Förskolechefen har det yttersta ansvaret för kvaliteten i förskolan. Enligt skolverket (2016) har 

förskolechefen ett särskilt ansvar för att: 

 

Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla 

verksamheten, 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.) 

 

Ivarson Alm (2013) beskriver att det är detta som förskolechefen har i uppdrag att genomföra men sen 

är det upp till dem och deras personal hur det implementeras i deras verksamhet. Fil. Dr Ivarson Alm 

(2013) har i sin forskning skrivit en bok om ledarskap i förskolan. Boken fokuserar mycket kring 

förskolans styrning och ledning där Ivarson Alm även resonerar runt kvalitet och hur den bärs upp av 

förskolechefen, förskollärare och arbetslaget. Boken är baserad på intervjuer med förskolechefer, 

rektorer, förskollärare och barnskötare. Författaren har även delgivit sina egna erfarenheter inom 

förskolläraryrket.  

Föräldrarna/vårdnadshavarnas inflytande  

Ivarson Alm (2013) beskriver hur förskolans kvalitet bland annat bedöms i mötet mellan förskolans 

personal och barnens vårdnadshavare. Författaren tar upp personalens professionalitet och hur den 

kan påverka. Det Ivarson Alm beskriver som professionalitet skulle kunna tolkas som att det är viktigt 

att personalen har en slags fingertoppskänsla för att kunna förmedla förskolans policy men ska ändå 

kunna vara tillmötesgående och vänlig mot vårdnadshavaren.  

 

I en studie av Insulander och Svärdemo Åberg (2014) har de som mål att belysa hur pedagoger arbetar 

med förskolans läroplansmål. Detta gör de genom att titta på interaktionen mellan pedagoger och 

barn och hur lärande kan ta sig uttryck. Samt hur pedagogerna dokumenterar. Studien har baserats på 

videoobservationer av utvalda förskollärares planering och deras arbete och uppföljning inom olika 

arbetsprocesser i två olika förskolor. I studiens resultat beskriver författarna att det inom förskolan 

blivit viktigare att visa upp sig utåt mot föräldrarna och även mot politiker. Det som visas upp är ofta 

det som hör till det kunskapsuppdrag förskolan har. Det är sällan sådant som kan knytas till 
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omsorgen som visas upp, det som sker i mötet mellan pedagoger och barn under hela dagarna. Detta 

kan tyckas stämma med hur läroplanen utvecklats till att mer gå mot att fokusera lärandet. Här kan 

antas att omvårdnadsdelen tas för given trots att den är en stor och viktig del i barnens vistelse på 

förskolan. Insulander och Svärdemo Åberg beskriver att den pedagogiska dokumentationen ofta 

används i det syftet att visa föräldrarna verksamheten. Samtidigt går det att fundera över om den rätta 

verkligheten i förskolan blir synlig för föräldrarna på det sättet. Det som visas upp är bara en del i det 

lilla och Insulander och Svärdemo Åberg beskriver hur förskollärare fingerar vissa foton för att visa 

föräldrarna på att det arbetas med kunskapsuppdraget.  

 

Ivarson Alm (2013) beskriver föräldrarnas rätt att komma med synpunkter på förskolans verksamhet 

och även då kritiska synpunkter. Författaren beskriver hur det är personalens uppdrag att se till att 

familjerna är nöjda med förskolan. Att vara nöjd skulle kunna tolkas som att vårdnadshavarna 

upplever att förskolan bemöter deras krav på vad god kvalitet är. Förskollärarna har ett särskilt 

formulerat ansvar i läroplanen gällande detta: 

 

 Förskollärare ska ansvara för: 

Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan, att 

ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över 

hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, utvecklingssamtalets innehåll, 

utformning och genomförande, och att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av 

verksamheten. (Skolverket, 2016, s.13) 

 

En god relation mellan vårdnadshavarna och personalen är väldigt viktig samt att personal är lyhörda 

för vårdnadshavarnas synpunkter. 

 

Brodin, Hollerer, Renblad & Stancheva-Popkostadinova (2015)1 beskriver dock i sin studie att 

förskollärare inte anser att föräldrars deltagande är av sådan vida betydelse för kvaliteten i förskolan. 

                                                   
1 Ranking of factors of importance for quality in preschool.  

1. My own attitude  

2. The size of the child group  

3. Density of teachers  

4. Pedagogical leadership  

5. Working climate at preschool  

6. Relation between children and adults  

7. Active value system  

8. Pedagogic planning  

9. Common values  

10. Follow-up and evaluation  

11. Children's influence and engagement  

12. Curriculum  

13. Experiences of the teachers  

14. Education of the teachers  

15. In-service training and competence of teachers  

16. The mix of children  

17. Documentation  

18. Preschool's premises  
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Brodin et al. (2015) studie baserar sig på en kvantitativ undersökning där tre länder medverkat, 

Sverige, Österrike och Bulgarien. 117 varav 58 svenska förskollärare har sammanlagt besvarat en 

enkät med 21 påståenden där de fick olika svarsalternativ. Det som studien ville belysa var vilka 

faktorer som de olika länderna ansåg var viktigast för kvaliteten. Studien var väldigt liten i storlek till 

att dra så pass stora generella slutsatser men borde kunna ge en fingervisning om vilka faktorer 

lärarna ser som viktigare än andra. Uppslutningen av svenska medverkande förskollärare var rätt hög 

vilket kan vara intressant för resultatet då föräldrars inflytande kom längst ner i turordningen. 

Författarna skrev att detta var anmärkningsvärt då förskolans läroplan belyser vikten av föräldrars 

inflytande och delaktighet. I de studier där förskollärare intervjuats och vikten av föräldrars 

delaktighet ansetts viktig går det att fundera över om det i de situationerna varit själva situationen 

som gjort att de framhållit vikten av det. Bryman (2008) menar att vid intervjuer kan miljön vara en 

påverkande faktor och om intervjun hålls på arbetsplatsen kan det inverka på resultatet. Medan 

förskollärarna kanske vågade vara mer ärliga i en anonym enkät. Samtidigt så måste vissa saker 

framhållas viktigare i en enkät då det inte går att framhålla allt.   

 

Det är familjen som är barnets närmaste och som har det största ansvaret för att barnet har det bra och 

blir ordentligt omhändertaget. Ivarson Alm (2013) menar att det är familjen som bäst vet vad barnet 

behöver och när barnet är på förskolan ligger ansvaret på personalen. Ivarson Alm (2013) menar att en 

god inskolning där en bra anknytning sker mellan barn och personal kan höja kvaliteten i förskolan. 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) skriver att en bra anknytning är viktig för barnets trygghet för 

att utforska och lära.  

 

Det som Insulander och Svärdemo Åberg (2014) och Ivarson Alm (2013) beskriver skulle kunna tolkas 

som att det som förmedlas mellan pedagoger och vårdnadshavare i mötet handlar om vård, omsorg 

och fostran medan det som förmedlas skriftligt eller vid föräldramöten hör mer till lärandet och 

kunskapsuppdraget. Det går att ses som två världar som möts och där integreringen av de båda beror 

på kommunikationen emellan de olika parterna. Hur kvaliteten bedöms är då kanske beroende av vad 

som ligger närmast hjärtat och vad som upplevs som viktigast för de olika parterna. Hemmet och 

förskolan är två olika diskurser som barnet rör sig emellan. Beroende på hur olika de är kanske det 

framkommer väldigt olika synsätt på vad kvalitet betyder för barnens familj. 

 

Förskolan som skolförberedande 

Niikko och Nuutinens (2009) studie handlar om förskoleklassen, året innan barnen börjar skolan. 

Studien genomfördes i en kommun på 12000 invånare i Finland. Den gjordes under de första åren som 

förskolan började ingå i skolsystemet år 2002-2003. I studien ingick förskollärare, barn och föräldrar. 

Barnen intervjuades och de vuxna fick svara på enkäter. Föräldrarna fick besvara två enkäter. En när 

deras barn gick i förskoleklassen och en senare när de avslutat förskoleklass och börjat skola. Detta för 

att tolka deras uppfattningar om hela förskoleåret och för att skapa diskussion över vilka förändringar 

som gick att se, vilken utveckling som skett med barnen under det gångna skolförberedande året.  

 

                                                                                                                                                               

19. Preschools inner environment  

20. Preschools outer environment  

21. Parents engagement 
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Föräldrar och förskollärare var överens om att det viktigaste med förskoleklassen var att ge barnen en 

positiv bild av skola och lärande. Förskollärarna framhöll också akademiska kunskaper men framhöll 

även vikten av att lära sig hur man skaffar dessa kunskaper och även att utveckla kompetenser som 

behövs i skolan. Hälften av föräldrarna tyckte akademiska kunskaper var viktiga att lära sig under 

förskoleåret. De flesta menade på vikten av att barnen lärde sig vara i grupp och ta hand om sina 

personliga saker och sådant som krävdes för att delta i skolans aktiviteter. Om barnen hade koll på allt 

praktiskt kunde de koncentrera sig bättre på skolan sen. 

 

Barnen själva framhöll lärandet, att lära sig skriva och räkna. Föräldrarna framhöll vikten av att 

förskollärarna kunde ta tillvara på barnens individuella behov. Förskollärarna framhöll att det inte 

skulle vara skola utan dagarna i förskoleklass skulle vara mer föränderliga beroende på barnens 

behov och intressen. Kopplingen till förskolan med att arbeta mer tematiskt och att baka in olika 

ämnen i temat framhölls. 

 

Denna studie visar på komplexiteten av de olika parter som är inblandade i och runt förskolans 

verksamhet där de ibland drar åt olika håll men även ibland åt samma håll. Att kvalitet är subjektivt 

och beroende utav vems perspektiv det är som synliggör objektet blir tydligt. Det går också att 

fundera över den strävan som finns, att det ska gå en brygga över från förskola till skola genom 

förskoleklassen och om det kan vara så att den är beroende utav kommunikation mellan de olika 

parterna. Studien visade på att kommunikation mellan parterna inte existerade i någon större 

utsträckning. Kanske kommunikation och samarbete över olika instanser skulle kunna vara den 

kvalitetsstärkande faktorn som behövs. 

Personalens kompetens 

Förskollärarnas kompetens beskrivs som en faktor för kvalitet och förskollärarens roll förändras i takt 

med samhället enligt Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen (2011). Sheridan et al. (2011) Studie 

vill beskriva förskollärares uppfattning om vilka kompetenser som en förskollärare behöver ha. Den 

baserar sig på kvalitativa individuella semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Femton 

förskolor i två av Sveriges största städer Stockholm och Göteborg samt femton förskolor i 

mellanSverige medverkade i studien. Från varje förskola var det en representerande förskollärare 

varav en var man och resterande kvinnor. Studien visar på att personalens kompetens är beroende 

utav att de kan svara på de didaktiska frågorna vad, varför och hur. Detta innebar att kunna fortbilda 

och utveckla sig själv samt följa samhällets utveckling i arbetet med barnen. Samt att kunna leda och 

organisera och inneha en slags simultankapacitet. Vara kommunikativ, ha en social och omvårdande 

förmåga.  

 

Sheridan et al. (2011) beskriver hur förmågan att leda på ett demokratiskt sätt var av stor vikt enligt 

förskollärarna. Att involvera barnen, kollegor och föräldrar i beslut gällande hur arbetet, 

organiseringen i förskolan läggs upp. Att reflektera över sin profession och det pedagogiska lärandet 

med andra benämns som utvecklande och som en kompetens. I studien var social kompetens av stor 

vikt både för pedagogerna att inneha men också att utveckla den hos barnen. Att vara en god förebild 

och förmedla förskolans värdegrund till barnen. 

 

Sheridan et al. (2009) beskriver att det har blivit ett större uttalat behov av utbildad personal i 

förskolan och att det ska tillsättas fler utbildade förskollärare. Enligt läroplanen, Lpfö98,(Skolverket, 
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2016) har förskolläraren det övergripande ansvaret över arbetslaget. Det skulle kunna tolkas som att 

förskolläraren är en slags kontrollant över kvaliteten i förskolan som ska hjälpa till att leda och styra 

arbetslaget mot målen i läroplanen. Den nya förskollärarutbildningen från 2011 ska möjliggöra att 

förskolan blir mer pedagogisk och mer inriktad på barns lärande och öka kvaliteteten (Sheridan et al. 

2011). Brodin et al. (2015) rankar i sin studie vilka faktorer som förskollärare anser mest påverkar 

kvaliteten i förskolan. Författarna menar på att de blev förvånade över hur långt ner utbildning som 

faktor hamnade då fler utbildade varit väldigt omtalat och aktuellt i Sverige i många år relaterat till att 

höja kvaliteten. Enligt förskollärarna i studien hamnade det på en tionde plats vilket skulle kunna 

antyda att det för dem inte var av så stor betydelse i förhållande till andra faktorer. 

Barngruppens storlek och sammansättning en fråga om kvalitet 

Reformerna som skedde i förskolan i början på 2000 talet där fler föräldrar fick större tillgång till 

förskolan för sina barn gjorde att barngrupperna ökade. Reformerna var att föräldrar som studerade, 

var arbetslösa eller var föräldralediga med yngre barn fick tillgång till förskolan. Betalsystemet 

förändrades också då föräldrarna tidigare betalat för den tid barnen vistades på förskolan. I stället 

blev den baserad på den inkomst föräldrarna hade och där ett tak för maximal kostnad sattes upp 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2004). I Pramling Samuelsson och Sheridans (2004) studie 

beskriver de att personalen i förskolan var positiv till att inte behöva vara tidspoliser samtidigt som de 

upplevde det som negativt när grupperna blev allt större och de upplevde en mer stressad och 

intensiv vardag i förskolan. Personalen menade att tiden för varje barn minskade och stunder att 

samtala med varandra för barnen och pedagogerna blev allt färre. 

 

Sheridan et al. (2015) använde sig i en studie av enkäter som skickades till flera kommuner av 

varierande storlek i landet. Detta gav en bredd på det empiriska materialet då många olika 

förhållanden och gruppstorlekar blev inkluderade. I resultatet fick författarna bland annat fram 

pedagogernas synpunkter och upplevelser av en stor barngrupp. Flera pedagoger uppgav att det är 

lättare att arbeta strukturerat med en mindre grupp men det kom även fram att det var av vikt vilka 

barn som befann sig i gruppen och inte bara storleken på gruppen. Enligt Sheridan et al. (2015) går det 

trender i att göra åldershomogena grupper samt slå ihop dem och göra större grupper med fler 

pedagoger. Författaren beskriver att större grupper kan påverka barnens relationer till varandra och 

till personalen. Något som Sheridan et al. (2014) stärker då de uppger att fördelar med mindre 

grupper och färre lärare ger bättre pedagogiska förutsättningar. Kommunikation mellan barn och 

vuxna blir bättre och mer frekvent.  

 

Rosenqvists (2014) studie undersöker barngruppens storlek och vilken inverkan den har på 

pedagogernas arbetsvillkor. Hon vill undersöka när pedagogerna tycker att barngruppen blir för stor 

eller för liten och vilken inverkan det har på barnens lärande och mående. Som grund för sin 

forskning nämner hon att barngrupperna har blivit större med åren. Brodin (2012) nämner att 

föräldrar och förskollärare oroar sig för kvaliteten i förskolan när barngrupperna blir för stora. Hon 

skriver även att enligt statistiken så har inte barngrupperna blivit större utan att det är barnens olika 

behov som ökat i form av invandrade barn och barn med speciella behov. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2004) beskriver också att barn med särskilda behov har ökat men de menar att det inte går 

att exkludera den större barngruppen som faktor till det. Allt fler barn har språksvårigheter, 

koncentrationssvårigheter och saknar social kompetens. När dessa barn blir ohanterliga för 
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verksamheten skapas behov av att sätta diagnoser för att få extra resurser till barngruppen. Vilket 

skulle kunna vara en anledning till att diagnoser har ökat menar författarna.  

 

Rosenqvist (2014) menar på att stora barngrupper kan göra att personalen väljer bort vissa aktiviteter, 

till exempel sagoläsning och målning. Aktiviteter där pedagogerna anser att det inte går att genomföra 

i stora grupper. Sheridan et al. (2011) uppger också i sin studie att förskollärarna vid full barngrupp 

ibland låter bli att göra något som de planerat för att det upplevs som svårt med så många barn i 

gruppen.  

 

Sheridan et al. (2011) skriver om hur förskollärarna berättar att det inte alltid finns tid till att verkligen 

gå på djupet i något ämne med barnen. Förskollärarna beskriver att de bara hinner skrapa på ytan. 

Pedagogerna finner svårigheter i att uppfylla läroplanens mål med högt antal barn i gruppen samt att 

dokumentera och hinna se barnens individuella utveckling. I sitt resultat beskriver Sheridan et al. att 

pedagogerna känner att det uppstår ett dilemma i att de vill vara närvarande pedagoger när de 

samtidigt alltid måste vara beredda på att lämna det de gör för att det uppstår något annat där de 

behövs mer just då. Sheridan et al. (2011) beskriver den komplexa kompetens som krävs av en 

förskollärare och vilka krav det ställer på den enskilda individen. Krav som kan upplevas som svåra 

att uppnå i en stor barngrupp. 

 

Pedagogernas planering kan också utebli till följd av för hög arbetsbelastning och det drabbar i 

slutänden verksamheten. Pramling Samuelsson och Sheridan (2004) beskriver hur förskollärarna 

berättar att deras tid för planering är svår att ta ut på grund av stora barngrupper. Författarna 

resonerar över att det kan ha förödande konsekvenser för förskolans kvalitet. Om det inte finns tid för 

pedagogerna att kvalitetssäkra genom att skapa aktiviteter kopplade till läroplanen eller att reflektera 

över aktiviteter är risken att läroplansmålen inte uppfylls och/eller att pedagogerna inte får syn på det 

lärande som barnen skapar sig. 

 

På frågan om när barngruppen är för liten så menade de tillfrågade pedagogerna i Sheridan et al. 

(2011) studie att de då lägger mindre tid på barnen och mer tid på att göra andra saker. Pedagogerna 

upplever att det blir ett lugnt tempo och att barnen inte kräver uppmärksamhet på samma sätt och 

därför känner de inte att de behöver interagera med barnen på samma sätt. 

Förskolebarnens delaktighet och inflytande en kvalitetsaspekt 

Resultat i Sheridan et al. (2014) studie visar också på att barns inflytande och delaktighet blir mindre i 

stora grupper och detta fastän förskollärare i verksamhet försöker organisera så att barnen får ingå i 

mindre grupper under dagen. När barnen blev uppdelade i mindre grupper blev deras inflytande på 

var de ville vara och vad de ville göra begränsat. Det fanns dock de förskolor som lyckades att dela 

barnen i mindre grupper men ändå behålla deras inflytande och deras delaktighet. Detta genom att 

barnen blev aktiva i meningsskapande aktiviteter där de själva hade ett intresse. För att förskollärare 

ska kunna fånga upp barnens engagemang och få en förståelse för det lärandeobjekt barnen visar 

intresse för och hur det är möjligt att jobba vidare med så krävs det också tid till att kommunicera med 

barnen.  Detta skulle kunna tolkas som en omöjlig uppgift utan att kunna sitta ner i samtal eller 

observera barnet under en längre stund. Sheridan et al. (2015) tar upp att ofta är det de 

ämnesrelaterade delarna i läroplanen som blir åsidosatta som till exempel naturvetenskap och teknik 

när pedagoger känner att tiden inte räcker till. Det skulle också kunna vara en tolkningsfråga utav 
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läroplanen som kan ligga till grund och då hur den individuella förskolläraren tolkar den. Läroplanen 

förespråkar att utgå från barnens intresse samt att arbeta i projekt där olika ämnen kan vävas in 

utifrån intresset i projektet. I Brodin et al. (2015) studie hamnade barns delaktighet och inflytande 

långt ner i rankningen av förskollärarna som en faktor på kvalitet. Det är förvånansvärt då barns 

inflytande och delaktighet har en stor plats i läroplanen, Lpfö98 (Skolverket, 2016). 

Pedagogisk dokumentation 

Ivarson Alm (2013) beskriver pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att upprätta kvalitet i 

förskolan. Genom att dokumentera och reflektera kan pedagoger i förskolan få syn på till exempel sitt 

förhållningssätt och barns lärande.  

 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Sandbergs (2012) Studie ämnade ta reda på förskollärares 

uppfattningar om det systematiska kvalitetsarbetet. Studien baserade sig på semistrukturerade 

intervjuer gjorda med en förskollärare på vardera 30 förskolor, varav 15 i två av Sveriges största 

städer och 15 i mellansverige. Studiens resultat visar bland annat på hur komplext arbete det är att 

dokumentera barns lärande. Den visar också på att det behövs mer kunskap och kompetens i 

förskolorna i att dokumentera.  

 

För att säkra kvaliteten i förskolan ska förskolläraren planera aktivitet, utföra, observera, 

dokumentera, utvärdera och analysera vilket lärande och utveckling som sker för barnen. Det är 

viktigt att påpeka att det inte är barnen som ska bli bedömda utan det är förskolan och dess kvalitet i 

hur bra den stöttar och utmanar barnens lärande och utveckling. 

 

Lager (2010) beskriver i sin studie att dokumentation som ska användas för att utvärdera förskolans 

kvalitet ofta istället blir ett instrument till att utvärdera individuella barns lärande. Lager fann det 

också svårt för förskolor att gå vidare i arbetet med att förbättra kvaliteten efter att ha gjort sin 

kvalitetsredovisning. Syftet med att hela tiden utvärdera kvaliteten är att det ska leda till 

förbättringar. Att hitta nya fungerande sätt att styra verksamheten genom och nya sätt att arbeta för 

att skapa de bästa förutsättningarna för barnen som vistas på förskolan.  

 

Sheridan et al. (2012) skriver i sitt resultat att både förskollärare och barnskötare är aktiva i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det kan tänkas vara positivt att hela arbetsgruppen är involverad men 

samtidigt så har förskolläraren det största ansvaret förutom förskolechefen. Författaren skriver också 

att personalen i förskolan gör lika med tecken mellan reflektion och analys därav menar författaren att 

kompetensen i det systematiska arbetet behöver höjas och kunskaperna behöver fördjupas. Samtidigt 

kan dessa slutsatser tänkas höra ihop om det är personal som inte har utbildats i 

dokumentationsarbetet så kan det kanske göra att det ser olika ut beroende på vilken utbildning 

personen i fråga har. 

Förskolans miljö 

Sheridan et al. (2012) beskriver att det i kvalitetsrapporter från förskolor visat sig att dålig kvalitet ofta 

hänger ihop med dåliga miljöer i förskolor. Då menas miljöer där det är trånga utrymmen i relation till 

hur många som vistas där, dåligt utbud av material och leksaker, där barnen har sämre tillgång själva 

till saker och där kommunikationen mellan barn och pedagog är fattig. I förskolor där kvaliteten varit 

hög har det varit rika lärmiljöer där barnen själva kan ta för sig av material när de själva önskar. De 
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miljöerna verkar också stimulera barnen till att förhandla med varandra vilket skapar en mer 

stimulerande miljö. 

 

Sheridan et al. (2015) berättar att förskollärare beskriver hur skapande aktivitet uteblivit på grund av 

att det inte funnits en ateljè att tillgå. Vissa saker väljs på så sätt bort på grund av att lokaler inte 

lämpar sig för vissa saker eller för att personalen inte anser sig ha den tid det krävs till att plocka bort 

inför nästa aktivitet som behöver ske på samma utrymme. 

 

Eriksson Bergström (2013) framhåller den fysiska miljöns betydelse för barns lek, lärande och samspel. 

Den fysiska miljön har stor betydelse för hur barn samspelar med varandra och med vuxna. 

 

Niikko och Nuutinens (2009) studie diskuterar huruvida förskoleklassens fysiska plats påverkar. I 

studien så ligger förskoleklasserna ofta på skolområden där det även går äldre barn. Studien visar på 

att det ger både fördelar och nackdelar. Fördelar var att barnen lärde känna skolans miljö. De fick 

vistas i skolmiljön och lära sig dess kultur, se hur de äldre barnen gjorde. Det var positivt att kunna 

låna material från andra klasser som även lämpade sig för förskolebarnen. Nackdelarna var till 

exempel att det ofta var en bullrig miljö, högljutt på grund av många barn. Pramling, Samuelsson och 

Sheridan (2004) samt Rosenqvist (2014) beskriver också i sina studier relaterade till förskolan att 

personal upplevde höga ljudnivåer till följd av större barngrupper och att det utgjorde ett 

stressmoment i deras arbetsmiljö. 

 

Niikko och Nuutinens (2009) beskrev att på de skolor där utevistelsen delades med de större barnen 

var föräldrarna oroliga att de yngre barnen skulle komma till skada. Det fanns bra material men inte 

tillräckligt med material som räckte till hela grupper och det fanns inte ekonomi till att handla in mer. 

Det fanns ett litet utbud material för lek och kreativa aktiviteter samt att skolans material inte alltid 

var tillgängligt för förskoleklasserna att låna.  

 

Studien stärker tanken om att barnens fysiska miljö är viktig och att stora grupper med barn kan 

utgöra ett orosmoment för arbetsmiljön. Frågan är om tanken med att göra övergångar från olika 

instanser lättare för barnen ska handla om att förskolan ska arbeta mot en förening med skolan eller 

om skolan bör förändra sin kultur till att mer efterlikna förskolan.  

Sammanfattning av forskningsläget 

Forskningsläget gällande kvalitet kan tolkas väldigt spretigt och komplext. Det är mycket som 

påverkar förskolans verksamhet där personalen kanske inte alltid har så stort inflytande. Det verkar 

som att kommunikationen mellan de olika nivåerna, till exempel politiker och förskola, men även 

mellan andra instanser skulle kunna vara en påverkansfaktor. Kommunikationen synes inte vara 

tillräckligt utvecklad mellan instanser verkar forskningen tyda på. Insulander och Svärdemo Åberg 

(2014) beskriver att en finare verklighet av förskolans vardag gärna visas upp och det går att fundera 

över vad som kommer fram till politikerna. Om endast det som fungerar bättre visas upp hur kan i så 

fall en utveckling ske. 

 

Utbildning verkar också vara av stor vikt, personalens kompetens har enligt forskningen stor 

betydelse. Både att vara kommunikativ och ha stor social kompetens som pedagog men även att ha 

insikt i hur ett systematiskt kvalitetsarbete fortgår. Det verkar främst handla om hur det går att förstå 
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och tolka analyserna för att de ska leda till utveckling i förskolan. Pedagogerna verkar ha svårt att ta 

tillbaka det in i verksamheten och utveckla det som visat sig. Samtidigt skulle det kunna vara en 

påverkansfaktor om de inte får rätt förutsättningar för att genomföra. Ekonomi och tid är något som 

verkar vara en bristvara i förskolan. Mycket i forskningen visar på den komplexitet som hör till yrket 

vilket verkar göra att pedagogerna ibland känner sig otillräckliga. Det gör att pedagogerna inte hinner 

gå på djupet i det de företar sig att göra med barngruppen och aktiviteter väljs bort.  

Brodin, Hollerer, Renblad & Stancheva-Popkostadinovas (2015)  studie ter sig intressant med tanke på 

vad som annan forskning visar. De prioriteringar som deras studie visar på är något som i andra 

studier med mer kvalitativa intervjuer inte framhålls i samma utsträckning. De faktorer som hamnar 

längre ner i listan är mer sådant som verkar komma upp i samtal. Frågan är om det är så att de 

faktorer som kommer högt upp kan vara grunden för att de övriga ska fungera. De faktorer som 

hamnade överst var min egen attityd, barngruppens storlek och personaltäthet. Faktorer som förutom 

pedagogernas attityd verkar ligga utanför personalens räckvidd. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte 

Denna fallstudie ämnar lyfta hur begreppet kvalitet kan förstås ur olika perspektiv och vilka 

uppfattningar det finns om förutsättningar och begränsningar för att uppnå kvalitet i förskolan. 
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Metod  

Denna studie baserar sig på kvalitativa intervjuer då det vi ämnat undersöka är kvalitetsuppfattningar 

kopplat till förskolan. Stukát (2014) beskriver att vid kvalitativa studier så är det av vikt att visa på 

studiens tillförlitlighet genom att diskutera och motivera sina val av metod. Därför kommer 

tillvägagångssätten motiveras allteftersom i texten nedan. Genom att närma oss forskningsobjektet 

kvalitet från olika studieobjekts perspektiv, det vill säga förskolechefer, pedagoger, föräldrar och 

kvalitetssamordnare, ville vi kunna rama in en förståelse för hur kvalitet i förskolan kan förstås och 

vilka uppfattningar om förutsättningar och begränsningar som finns för att uppnå kvalitet. 

Metodavsnittet har delats upp i följande rubriker: Urval, Val av metod, Instrument, Procedur, 

Databearbetning, Etiska överväganden och Metoddiskussion. 

 

Urval 

Studien baserar sig på kvalitativa intervjuer med två förskolechefer, två förskollärare, en barnskötare, 

två föräldrar och en kvalitetssamordnare på skolkontoret. Ett så kallat snöbollsurval har gjorts vilket 

har betytt att några av intervjuerna tillkommit efter gjord intervju. I slutet av intervjuerna har 

informanterna fått frågan om de vet någon som skulle kunna vara relevant att intervjua i ämnet. 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver att detta kan ge en allsidighet och fler perspektiv på ämnet i 

fråga. Kvalitetssamordnaren och en utav förskollärarna har tillkommit genom detta. Förskolläraren 

som tillkom arbetar på en privat förskola till skillnad från övriga personer som tillhör den kommunala 

sektorn. Att ha ett bidrag från den privata sektorn tänker vi ger en intressant allsidighet till studien 

och ger en större bild då det även finns många privatägda förskolor utöver det kommunala. 

Föräldrarna som intervjuades har flyttat sina barn från kommunal förskola till privat vilket gör att de 

har insyn och tankar ur sitt perspektiv i både kommunal och privat regi vilket även här kan bredda 

denna studie. Kvalitetssamordnaren på kommunens skolkontor kändes också relevant och gav en 

bredare förståelse för hur kvalitetsarbetet och kommunikationen skedde mellan verksamheterna och 

de styrande politikerna. 

 

Tanken med urvalet var att intervjuobjekten skulle vara personer vi inte tidigare hade en relation till 

för att lättare kunna vara objektiva. Samtidigt var vi medvetna om att vi går in med en viss 

förförståelse för det vi ska studera. Vi valde ut två olika rektorsområden där vardera förskolechef som 

vi fick kontakt med ansvarade för tre respektive fyra förskolor sammanlagt. Ahrne och Svensson 

(2015) skriver att det inte finns några regler vid urval gällande kvalitativa intervjuer men att för 

resultatets trovärdighet så är det bättre att kunna visa på att det från forskarnas sida är ett neutralt 

urval. Däremot gjordes senare in i studien ett bekvämlighetsurval gällande föräldrarna. Ena föräldern 

som intervjuades var en bekant till intervjuaren. Detta val gjordes dels då det blev svårt att komma i 

kontakt med föräldrar som var beredda att ställa upp som informanter, den proceduren hade varit för 

tidskrävande för att hinna med i detta skede i uppsatsarbetet.  

Val av metod  

Denna studie är en fallstudie. Bryman (2008) beskriver fallstudie som att den är begränsad till en viss 

plats. I denna studies sammanhang är det två kommunala förskolors verksamhet i två olika 
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rektorsområden samt en privat förskola i en mellanstor norrländsk kommun. Det är en ideografisk 

studie det vill säga att det inte dras några generella slutsatser till resten utav landet och inte heller 

kommunen utan resultatet är koncentrerat till de undersökta förskolorna (Bryman, 2008). En fallstudie 

görs ofta när det som studeras är väldigt komplext beskriver Backman (1998). Detta forskningsområde 

som kvalitet utgör kan ses som komplext då det handlar mycket om att tolka och förstå olika 

uppfattningar inom ett system.  

 

De kvalitativa intervjuerna som studien baserar sig på kan ses som ostrukturerade djupintervjuer med 

en större öppen fråga (Se bilaga 1). Ahrne och Svensson (2015) beskriver att en fördel med att göra 

kvalitativa intervjuer är att det lättare går att följa informanten och ställa följdfrågor under intervjuns 

gång. Djupintervjuer utvecklar sig mer som ett samtal mellan två personer där samtalet kretsar kring 

ett specifikt ämne (Ahrne & Svensson, 2015). Detta valdes då det passade denna studies syfte där så 

mycket som möjligt av informantens egna uppfattningar var av intresse kring det specifika området 

kvalitet i förskolan. Under intervjun användes också skolverkets fyra faktorer för kvalitet som stöd för 

att rama in intervjuerna lite och som kunde generera till en bättre översyn och ett rikare material. 

Intervjuerna har skett på de flesta av informanternas arbetsplatser något som Ahrne och Svensson 

(2015) menar kan ha viss inverkan på vilka svar som ges. Vid en intervju på en arbetsplats kan 

informanten tänkas uppträda mer professionellt och utanför arbetsplatsen mer avslappnat. Tiden för 

de genomförda intervjuerna har i snitt legat på 45 minuter. De sju intervjutillfällena delades upp 

mellan oss författare förutom intervjun med kvalitetssamordnaren dit vi båda gick. Föräldrarna har 

intervjuats hemma hos en av föräldrarna i en mindre fokusgruppsintervju. En fokusgruppsintervju 

kändes som ett bra val då intervjun kan bli mer av ett diskuterande samtal. Förskolechefer, pedagoger 

och kvalitetssamordnare kan ses ha en bredare bild av vad begreppet kvalitet i förskolan är då de 

måste brottas med detta i vardagen samt kontinuerligt skriva kvalitetsberättelser. För föräldrar kan 

kanske begreppet kvalitet i koppling till förskolan inte ligga lika nära till hands och inget som de 

kanske är vana att diskutera därav gjordes ett val att använda fokusgruppsintervju som form för att få 

föräldrarnas uppfattning och att de kunde stötta varandra i tankegångarna. Samtidigt beskriver 

Bryman (2008) att fokusgruppsintervjuer kan vara svåra att analysera med många deltagare. Bryman 

beskriver även att det kan vara svårt som intervjuare att ha kontroll över skeendet under intervjun 

samt att det kan vara rörigt och svårt att transkribera. Därav valet att bjuda in endast två föräldrar.  

 

Vi har också tagit del av en kvalitetsberättelse, bilaga 2, den har analyserats och använts som underlag 

i diskussionen. 

Instrument 

Intervjuerna har spelats in med ljudupptagning på mobiltelefon. Valet att använda ljudinspelning är 

något som kan ses som positivt vid kvalitativa intervjuer med öppna frågor. Då det kan underlätta för 

intervjuaren att följa informanten och komma med följdfrågor (Ahrne & Svensson, 2015). Samtidigt 

kan ljudinspelning också leda till att den intervjuade säger det som den tror sig intervjuaren vill höra. 

Bryman (2008) beskriver att det inte är ovanligt att det kommer mycket bra information när 

ljudinspelningen slås av därför gjordes ett val att även ha papper och penna förberett för att snabbt 

kunna anteckna sådant som kanske sades efter att inspelningen stängdes av. 
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Procedur 

Allt eftersom materialet samlades in transkriberades det av den som intervjuat. Detta för att inte missa 

något viktigt. Den som närvarade i rummet med informanten kan förstå materialet på ett annat sätt då 

intervjuaren ser kroppsspråk och mimik. Transkriberingen skedde med stor noggrannhet. Att 

transkribera är en tidskrävande uppgift och det är positivt att transkribera ganska omgående menar 

Bryman (2010). Genom att göra det går det lättare att se när viss mättnad uppstått och det är lättare att 

minnas detaljer till det informanten sagt.  

Databearbetning 

Allt eftersom intervjuerna gjordes transkriberades materialet för att kunna se när mättnad nåddes. Ett 

val gjordes att sortera materialet efter yrkes/titelkategori för att på ett enklare sätt tydliggöra de olika 

uppfattningar som fanns beroende utifrån vilket perspektiv informanterna befann sig i relation till 

förskolans verksamhet. Resultatet som kommit sig utav de gjorda analyserna redogör på så sätt 

tydligare hur kvalitet i förskolan kan ses utifrån var informanterna står i förhållande till 

verksamheten. Analyserna utav intervjuerna delades således upp i förskolechefer, pedagoger, 

kommunens kvalitetssamordnare och föräldrar. I gruppen pedagoger ingick två förskollärare och en 

barnskötare. Eftersom de båda yrkeskategorierna arbetar i verksamheten närmast barnen gjordes ett 

val att analysera dem tillsammans. Det gjordes också en sammanställande analys där likheter och 

skillnader i de olika yrkeskategoriernas svar tolkades. Ahrne & Svensson (2015) beskriver hur 

mättnad kan uppnås, med mättnad menas när det går att se att samma svar och teman är 

återkommande.   

 

Vi sorterade och sammanställde sedan det empiriska materialet. Först sorterades och framställdes 

olika teman i materialen i de olika yrkes/titelkategorierna. Genom att sedan använda informanternas 

olika yrkes/titelkategori överst och sedan under på samma rad placera in det tema där de stämde 

överens över yrkeskategoriernas gränser kunde vi få fram var de olika parterna skildes åt och var de 

framhöll samma tema. Detta kan ses som det Bryman (2008) kallar för kodning där man försöker 

etikettera materialet. Detta gjorde i materialet att resultaten inom dessa olika yrkes/titelkategorierna 

fick några egna teman beroende på vad som framhölls men även gemensamma teman. Materialet 

reducerades genom att hitta gemensamma teman inom de olika yrkes/titelkategorierna. De relaterade 

teman och yrkes/titelkategorierna diskuterades sedan gentemot vad tidigare aktuell forskning visat på 

i diskussionsavsnittet. Ahrne och Svensson (2015) menar på att sortera, reducera och argumentera är 

ett vanligt sätt att ta sig an kvalitativt insamlad data. 

Etiska överväganden 

Under studiens gång har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som Löfdahl (2014) 

beskriver: Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Studien inleddes med att 

två förskolechefer kontaktades och tillfrågades om att delta. Förskolecheferna blev muntligt 

underrättade om studien samt att de när som helst kan välja att dra sig ur och att studien inte skulle 

röja deras identitet utan att deltagandet är konfidentiellt. Informanterna tillfrågades också om det var 

ok att använda ljudupptagning. Löfdahl (2014) beskriver att det är av god sed att alltid ta kontakt med 

förskolechefen innan kontakt tas med annan personal på förskolan. Detta passade även till studiens 

utformning då förskolechefernas deltagande även var relevant. I slutet av intervjun tillfrågades 

förskolechefen om vidare kontakt med personal på förskolan var möjlig. Förskolechefen tillfrågades 

också om förslag på andra att tala vidare med. Information gavs också om att intervjumaterialet, det 
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vill säga inspelningen och senare transkriberingen skulle elimineras efter studiens slut. De andra 

informanterna som vi kom i kontakt med och som gav sitt medgivande till att bli intervjuad, 

kontaktades via telefon där ett tillfälle bokades för intervju. Övriga informanter blev som 

förskolecheferna muntligt underrättade om de forskningsetiska principerna och informanterna gav 

muntligt sitt samtycke. Informanterna har fått fiktiva namn i studien för att konfidentialiteten skulle 

säkerställas. Förskolecheferna heter i studien Marie och Erika, pedagogerna Sara, Emelie, och Mona, 

föräldrarna Anna och Katrin och kvalitetssamordnaren kallas för Petra.  Kvalitetsberättelser är 

offentliga handlingar men i denna studie har vi valt att göra ett utdrag ur kvalitetsberättelsen i bilagan 

för att säkerställa konfidentialiteten och inte röja vilka förskolor vi besökt och tagit del av.  

Metoddiskussion 

Bryman (2008) beskriver att vid kvalitativa studier kan det vara av vikt att visa läsaren på studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. Det ska gå att avläsa hur studien är gjord och resoneras runt valen 

som gjorts för att studien ska vara överförbar och kunna genomföras igen av utomstående part. 

Resonemanget är också en del av att styrka sitt resultat. Eftersom det kan finnas olika uppfattningar 

av en social verklighet är resonemanget och beskrivningen av studien av stor betydelse. Stukát (2014) 

menar att trovärdigheten höjs desto fler personer som tittat över det empiriska materialet och om de 

då funnit samma sak. Detta är något som vi två författare menar styrker trovärdigheten förutom det 

resonemang vi för inom metoddelen och här under metoddiskussion. 

 

Efter att vi hade läst på lite om tidigare forskning i ämnet och skapat en förståelse för att kvalitet är 

något subjektivt så ledde det oss till att göra kvalitativa intervjuer. Valet att göra intervjuer blev 

naturligt då det vi ämnade ta reda på var vilka uppfattningar det finns om vad som kan ses som 

kvalitet i förskolan.  Intervjuer kan inte säga precis hur det är men de kan visa på olika perspektiv, 

olika uppfattningar som finns av ett forskningsobjekt. Genom att tolka det de olika informanterna 

sade kunde vi få en förståelse för var i begreppet kvalitet de enades och var de skildes åt. Valet att 

intervjua olika yrkesgrupper var för att dels se vilka eventuella skillnader eller likheter som kunde 

finnas samt att ge en bredare bild av vad begreppet kvalitet i förskolan kunde handla om. Att utgå 

från en större intervjufråga var positivt då informanterna fick tänka rätt fritt och deras uppfattning om 

vad kvalitet i förskolan innebär kunde komma till uttryck. Samtidigt märkte vi att skolverkets fyra 

faktorer var bra att presentera lite längre in i intervjun för att få en ännu bredare bild och för att lättare 

kunna se de skillnader och likheter som de olika informanterna beskrev. Intervjuerna blev lite som ett 

samtal med informanterna men ett samtal där de hade det största talutrymmet. 

 

Det var svårare att finna informanter som ville ställa upp på att bli intervjuade än tänkt. En del 

förskolor hade mycket att göra under tiden för denna studie och avböjde att delta. Snöbollseffekten 

gav dock vinst i form av fler intervjuer och skulle kunna ses som att den breddade och tillförde en mer 

fördjupad bild av forskningsobjektet. Att få med en förskollärares perspektiv som arbetar på en privat 

förskola tillförde ytterligare en dimension i materialet. Intervjun med skolkontorets 

kvalitetssamordnare skulle kunna ses som en länk mellan förskolan och skolan. Den tillförde också ett 

perspektiv på uppfattningar i olika skikt och hur kommunikationen mellan förskolans verksamhet 

och politikerna fungerar och vad det gör för kvaliteten. Här hade det även varit intressant att gå 

vidare och intervjua politiker i frågan men detta valdes bort för att tiden för studien var knapp och vi 

var därför tvungna att begränsa vårt arbete. Genom att göra fler intervjuer hade vi kunnat öka 
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studiens trovärdighet. Samtidigt så fick vi ett väldigt rikt material som skulle kunna peka på att vi 

fångat upp de många olika uppfattningarna och perspektiven vi ämnade synliggöra. 

 

Att transkribera var mer tidskrävande än vi räknat med och tiden vi hade till att göra denna studie 

påverkade antalet intervjuer. Fler intervjuer hade kunnat tillföra en större mättnad men å andra sidan 

kunde vi se ett visst mönster i det informanterna beskrev. Vi har också hittat många olika perspektiv 

som visar på olika uppfattningar vilket var ändamålet för denna studie. 

 

Valet att använda ljudinspelning skulle kunna ses som positivt i den bemärkelsen att utan den hade 

materialet inte blivit lika rikt. En del av intervjuerna var långa och det hade varit problematiskt att 

anteckna eller komma ihåg allt. Ingen av informanterna verkade besvärade av ljudinspelningen men 

det är svårt att helt utesluta att den inte skulle ha någon påverkan. Papper och penna var ett praktiskt 

hjälpmedel då mer information tillkom när ljudinspelningen stängts av under intervju med en utav 

förskolecheferna. 

 

Intervjuerna med förskolecheferna var de som krävde minst av oss intervjuare. Förskolecheferna var 

pålästa i ämnet och pratade mycket även innan vi kom in på att tala om skolverkets olika faktorer. De 

pratade i form av förskolechef vilket blev väldigt tydligt. De beskrev det systematiska kvalitetsarbetet 

nästan i detalj. Samtidigt som vissa personliga resonemang kunde förekomma. Att de pratade i 

egenskap av förskolechef ser vi som positivt då det ändå var de olika skillnader av uppfattningar vi 

ämnade komma åt. 

 

I intervjuerna med pedagogerna gick det att se en skillnad i vår roll som intervjuare. Här fick vi ställa 

fler följdfrågor för att de skulle utveckla sina resonemang. Skolverkets faktorer blev större stöttepelare 

här samtidigt som pedagogerna ändå lade in lite olika i de begreppen.  

 

I intervjun med kvalitetssamordnaren gick vi båda författare. Detta då det kändes som att en med 

denna roll kunde tillföra mycket till denna undersökning. Tanken var att med hennes position så 

skulle det inte påverka att vi var två stycken och hon en. I intervju med en pedagog så hade vi inte 

valt att gå båda två då de skulle kunna känna sig vara i ett underläge. Vi hade egentligen ingen aning 

om vad hon som kvalitetssamordnare har för roll så det tog ett tag innan hon började bearbeta det vi 

var intresserade utav.  

 

Fokusgruppsintervjun fungerade men var svårare att hantera än enskilda intervjuer. Om detta 

berodde på den grupp som intervjuades eller om det var formen i sig är svårt att avgöra. Det kan ha 

fungerat annorlunda med en annan grupp till exempel pedagoger, då de kan ses som mer insatt i 

ämnet. En förhoppning var att föräldrarna skulle kunna ta stöd i varandra och att det skulle bli lättare 

att få ut mer av intervjun. Det kändes ändå som att just den biten fungerade då de kunde bygga vidare 

på varandras resonemang. Valet att hålla nere deltagarantalet kan ses som positivt då det fungerade 

väl. Transkriberingen var svårare då informanterna ibland talade i mun på varandra något som 

Bryman (2008) också beskriver som en nackdel med denna typ av intervju. Bekvämlighetsurvalet var 

både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att det blev lättare att få tag i föräldrar att 

intervjua och de kände sig trygga med varandra. Negativt var att det var svårare att som intervjuare 

förhålla sig neutral och inte ge sig in i diskussioner. Att intervjuaren kände en av föräldrarna i fråga 

kan ha påverkat utfallet men det är väldigt svårt att avgöra i vilken utsträckning. 
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Analyseringen av de olika intervjuerna gick smidigt, vi läste varandras transkriberingar och hittade 

likheter och skillnader inom de olika yrkes/titelkategorierna men även mellan dem. Olika sätt att prata 

om olika fenomen, arbetssätt och fokus. Valet att gruppera och analysera yrkes/titelkategorierna var 

för sig var ett bra val då det också ger en dimension i arbetet då det förtydligar olika sätt att tala 

om/uppfatta kvalitet. Beroende på i från vilket håll vi tittar ser vi olika saker på olika sätt. Att sedan 

göra en sammanställande analys lyfter dessa olika vinklar och visar på den komplexitet som 

begreppet kvalitet utgör. 
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Resultat 

Resultatet av studiens analys presenteras i denna fallstudie i steg för steg indelat i 

yrkes/titelkategori. Först presenteras i resultatet de två förskolecheferna, sedan de tre 

pedagogerna därefter kommunens kvalitetssamordnare och sist två föräldrar. Alla har 

intervjuats i enskilda kvalitativa intervjuer förutom föräldrarna som har intervjuats i en 

fokusgruppsintervju. Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning där de olika 

yrkes/titelkategorierna analyserats och presenteras gemensamt. Nedan kommer den 

empiriska analysens resultat som framkommit utav de två förskolechefernas utsagor 

presenteras. 

Förskolecheferna 

Två förskolechefer som har ansvar för tre respektive fyra förskolor i kommunen har 

intervjuats, Marie och Erika. Båda förskolecheferna har förskollärarutbildning i grunden och 

Erika är även utbildad pedagogista och läser för närvarande också rektorsutbildningen. 

Resultatet av analysen utav förskolechefernas utsagor har resulterat i dessa rubriker: Kvalitet 

i förskolan kopplat till läroplanen, Personalkompetens, Personaltäthet, barngrupp, storlek och 

sammansättning, Inne och utemiljö och sedan följer en sammanfattning. 

Kvalitet i förskolan kopplat till läroplanen 

Det de båda förskolecheferna benämner som kvalitet är vikten av att pedagogerna i 

förskolorna i ett nära arbete med barnen och deras intresse som utgångspunkt arbetar mot 

målen i läroplanen.  

 

Nämen alltså det är ju att ha ett bra, ja systematik, att veta vad vi håller på med och att 

jobba nära barnen att vi ser deras intressen och behov och lever upp till det och jobbar 

efter läroplanen och få med allt som står i läroplanen. Men ändå utifrån barnens behov 

och intressen. (Marie) 
  

Förskolecheferna beskriver kvalitetssäkring och hur det ligger under deras uppdrag att se till 

att förskolorna de ansvarar över håller en hög kvalitet. Vikten av att ha en god systematik 

och att pedagogerna arbetar mot målen i läroplanen kan ses i relation till hur förskolechefen 

ska klara av sina arbetsuppgifter och uppfylla de krav som ställs på denne. 

 

 Och hur säkerställer jag det då för jag måste ju säkerställa att det blir kvalitet. Och det 

gör vi genom verksamhetsbesök och jag har en stödfunktion som en pedagogista och jag 

har en stödperson som är specialpedagog. Och vi gör verksamhetsbesök alla tre, och sen 

en gång i månaden träffas vi allihopa. (Erika) 

 

Båda förskolecheferna är vad som går att tolka väldigt eniga om hur denna kvalitetssäkring 

går till väga och de beskriver i stort sett samma förlopp, tillvägagångssätt och samma 

systematik. Detta kan med stor sannolikhet bero på att i den kommun som denna 

undersökning sker i beskriver förskolecheferna att de har många utbyten dels med varandra. 

Förskolecheferna träffas regelbundet i olika sammanhang. Vilket kan ha lett till att deras syn 

på vad kvalitet är utifrån deras perspektiv blir rätt så jämlikt. 
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Det här förskoleforum har ju liksom utvecklats eftersom också så att efter förra hösten 

så ändrades ju organisationen också i kommunen så att vi förskolechefer har samma chef 

allihopa. Och vi träffas varje vecka. Och det har ju gjort ett lyft för det här förskoleforum 

också att vi kan på ett annat vis, ja det blir en mera samsyn och det blir en bättre kvalitet 

på det också. Vi får liksom en samsyn över hela kommunen och då blir det ju både 

privata och kommunala eftersom dom också deltar. (Marie) 

 

En samsyn beskrivs som något positivt att man strävar åt samma håll, samarbete och utbyte 

av kompetenser framhålls också. Förskoleforum som Marie här i citatet beskriver förklaras 

lite mer nedan under kompetensutveckling.  

 

Kommunikation mellan olika parter kan tolkas som av stor vikt för att kunna hålla en hög 

kvalitet. Här beskriver Erika en del av det systematiska kvalitetsarbetet: 

 

Ja vi kallar det Duap… Dokumentation, uppföljning, analys och planering. Och det är 

ju våran uppföljning då visar dom på vad har dom gjort i verksamheten, vad är det för 

projekt, de måste ju använda pedagogisk dokumentation och då visar de det för oss. Det 

får inte vara färdigt, vi ska tänka tillsammans och det är en gång i månaden. Som vi följer 

upp och sen så mot högre, mot kommunen, mot förvaltningen. Så skriver dom ju en 

kvalitetsredovisning i slutet av året. (Erika) 

 

Förskolecheferna beskriver då kommunikation både med pedagogerna ute i förskolorna men 

också med politiker. Även med politikerna i kommunen finns det ett samarbete i form av ett 

seminarium där de möts och kommunicerar. Detta kommer att beskrivas mer ingående 

under analysen av intervjun med kvalitetssamordnaren i kommunen.  

 

Personalkompetens 

Mycket av ansvaret ligger på chefen när det gäller att anställa och kompetensutveckla. Båda 

cheferna pratar om förskoleforum och nämner fördelarna med det när det gäller 

kompetensutveckling. I förskoleforum träffas två pedagoger från varje förskola i kommunen 

ca sex gånger per år för att utbyta erfarenheter. Här är även de privata verksamheterna 

inbjudna att delta. Ena förskolechefen menar på att även intresset av att delta från de privata 

förskolorna har ökat allt eftersom. Träffarna kan ofta baseras på en bok som handlar om 

något aktuellt som pedagogerna ska få möjlighet att gå på djupet i och diskutera. Mellan 

dessa träffar så ska dessa två pedagoger ta med sig det de fått från forumet till sina 

respektive förskolor och på så sätt ska alla få dra nytta av kunskapen. Här beskriver en utav 

förskolecheferna det som ses som den svåraste biten i samband med förskoleforumet. 

 

Men det måste finnas förutsättningar att få ut det till personalen. För annars är det ju 

ingen idé att de går. För att det är ju inte för att en personal ska bli jätteduktig utan det 

ska gynna hela arbetslaget. Och det är det svåraste steget att få ut det till alla. (Erika) 
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Förskoleforumet kan tolkas som ett sätt att kunna kompetensutveckla personalen utan att 

slita allt för mycket på budgeten. Erika nämner även “fiffiga kompisar”, duktiga pedagoger 

som gått någon extra kurs som de sedan kan föra vidare till sina kollegor.  

 

Vi har också ett fortbildningshjul och det är ju också för kvalitet. Nu har vi sparkrav 

på oss men vårt fortbildningshjul är i största del, fiffiga kompisar, duktiga pedagoger 

som har gått någonting extra. Någon har gått dans, som kan hålla i en dansworkshop, vi 

har en ateljerista som kan hålla i skapande workshop, vi har några som har gått rytmik 

som kan hålla i det och stödtecken som kan hålla i det och det är ju också kvalitet. Tycker 

jag. (Erika) 

 

Man återger kompetens inom arbetslaget till exempel dans, tecken som stöd eller skapande. 

Detta är ett annat alternativ när budgeten är knapp och kommunen sparar pengar. Erika som 

nämner ”fiffiga kompisar” menar även att det är lönegrundande för personalen att ha ett 

intresse för kompetensutveckling. Genom att man kan tillföra något extra till arbetslaget som 

i slutändan gynnar barnen. Detta kan tolkas som att pedagoger som har en inriktning på 

något, som är extra duktiga på något ses som fördelaktigare att satsa på och anställa. 

Olikheter bland personalen och deras intressen kan tolkas som en källa för kvalitet.   

  

Personaltäthet, barngrupp, storlek och sammansättning 

I intervjuerna framkommer det att vad gäller personaltäthet så har förskolechefen inte så 

mycket spelrum utan det ligger hos politikerna i kommunen. Det är ekonomin som styr hur 

mycket personal som kan anställas. Cheferna nämner skolpeng per barn och att ju fler barn 

som skrivs in på förskolan desto mer pengar kommer in och fler pedagoger kan anställas. I 

kommunen ligger barnantalet på ett medel på 5,4 barn per pedagog. Detta kan variera 

beroende på barnens ålder. I en 4-5 års avdelning kan det till exempel vara 7 barn per 

pedagog och på en 1-3 avdelning kan det vara 4 barn per pedagog.  

 

I övrigt så är även barngruppen något som chefen inte har så mycket att säga till om. Det 

handlar även här om skolpengen.  

 

I kommunen har några förskolor fått statsbidrag för att kunna minska på barngrupperna. Till 

de förskolor som inte fått det bidraget så har den enskilda kommunen skjutit till pengar för 

att det ska bli en likvärdig förskola för alla barn berättar förskolecheferna. Det skulle kunna 

tolkas som att det finns en särskild ambition i denna kommun att minska barngrupperna till 

förmån för att öka kvaliteten för de barn som går i förskolan. Det skulle också kunna tolkas 

som att stora barngrupper är något som innebär sämre kvalitet och som staten och även 

kommunpolitikerna tycker är viktigt att satsa pengar på.  

 

Statsbidrag kan alla förskolor både kommunala och privata söka för barn upp till 3 år. Vilket 

således exkluderar avdelningar med 4-5 åringar. Erika menar även att det kan finnas 

nackdelar med en tillfällig lösning som detta är. Bidraget gäller endast ett år framåt. Blir man 

då inte beviljad året därpå så har man omstrukturerat organisationen vilket kan medföra 
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drastiska förändringar när allt ska återställas till vad det var innan bidraget. Hon menar även 

att små barn behöver små grupper då de inte kan ha en relation med fler andra barn än 10-12 

för yngre barn och 15 för lite äldre. 

 

Ändå propsar vi på att vi ska ha stora barngrupper. Den här tanken att vi har stora 

barngrupper och delar in dem i små det funkar ju men det är en liten genväg, skulle jag 

säga att det är. För du måste ju ändå ha koll på vilka som hör på din förskola på din 

avdelning som du har. (Erika) 

  

Det går nästan att skönja en viss frustration i det uttalandet. Att Erika tycker att det är på väg 

åt rätt håll men det är ändå inte tillräckligt bra ännu. Under samtal om barngruppens storlek 

beskriver hon också detta: 

 
Precis, så ju mer, man kan hålla isär de är det ju bättre och ju mer man kan ha små 

barngrupper är ju jättebra och jag märker skillnad på pedagogerna också när de har färre 

barn i barngrupper. Det blir ju betydligt bättre kvalitet. Ett lugn inte så mycket 

sjukskrivningar, inte så många tillfälliga sjukdagar heller. (Erika) 

 

Kvalitet kopplas till ett lugn i verksamheten och att Erika sett skillnad på sin personal på hur 

pedagogernas hälsa förbättrats genom minskade barngrupper. 

 

Inne och utemiljö 

Båda förskolecheferna berättar i intervjuerna att det arbetas mycket med miljön för att göra 

den pedagogisk. De beskriver båda att miljön är otroligt viktig, till och med ett av det allra 

viktigaste när det handlar om barns lärande och kvalitet. De benämner det som lärmiljöer 

och som den tredje pedagogen. Marie menar att personalen till stor del är ansvariga för 

lärmiljön och beskriver även att personalen är mycket intresserade av att arbeta med den. 

Erika tar mycket stöd i sina verksamheter av en pedagogista och är själv väldigt engagerad. 

Innemiljön nämner de båda är lättare att förändra då det inte handlar om lika stora 

kostnader. Marie menar att hon kopplas in först då det krävs mycket pengar för att göra en 

förändring vilket utemiljön ofta gör. Erika betonar vikten av att barnen själva ska kunna ta 

för sig av det material de vill ha, att allt ska finnas på barnens nivå.  

 

Alla de kommunala förskolorna är Reggio Emilia inspirerade och där arbetar man utifrån 

barnen och det de riktar intresse mot. Förskolecheferna menar även att läroplanen är 

utformad efter ett ”Reggio Emilia tänkande” och läroplanen är något de arbetar aktivt med. 

Sammanfattning förskolecheferna 

Förskolecheferna visar upp en kanske mer objektiv bild av kvalitet i förskolan. De visar på 

att de kan sin roll som ledare för det systematiska kvalitetsarbetet och resonerar mycket 

utifrån det. Förskolecheferna verkar stå med ett ben i förskolan och ett hos politikerna. De 

arbetar med barnen i fokus men är styrda efter de ekonomiska resurser de har att förfoga 

över. De hänvisar också mycket till läroplanen och menar att kvalitet blir till genom att 

pedagogerna arbetar efter och följer läroplanen.  
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Det verkar som att förskolecheferna får pussla och hitta kryphål, ta genvägar för att få 

ekonomin att räcka till en så bra verksamhet som möjligt. Det lyser igenom ett mer subjektivt 

tankesätt när Erika beskriver att det kanske kan ses som en genväg, detta med att ha större 

barngrupper för att sedan dela upp sig i mindre i stället för att från början ha små 

barngrupper.  

 

Mycket av det förskolecheferna beskriver som kvalitetsaspekter verkar vara en ekonomisk 

fråga. Cheferna beskriver båda hur de på olika sätt kämpar med att ta ner kostnader men att 

samtidigt utveckla kvaliteten på de förskolor som de ansvarar för. Här kan man se att chefen 

slits mellan två världar där ekonomiska förutsättningar inte går ihop med förskolans 

intentioner. Kvalitet kan tolkas stå i motsats till ekonomi. Ena förskolechefen beskriver att 

om det bara fanns pengar så fanns inga hinder för vad som går att göra. Den genväg som ena 

förskolechefen beskrev kanske kan tolkas som en kompromiss mellan kvalitet och ekonomi. 

Detta uttalande stärker denna tolkning. 

 

Då får jag enligt mitt statliga uppdrag bestämma barngruppens sammansättning. Men 

som chef i..(f.a, namn på kommun)så måste jag ju följa vad det är för pengapåse jag har 

fått och det där är ett korstryck det är som svårt för du kan ju inte gå back samtidigt. 

(Erika) 

  

 Däremot så verkar förskolecheferna positiva och har en tilltro till att tillsammans med 

pedagoger och politiker skapa högre och förbättrad kvalitet genom kommunikation parterna 

emellan. 

 

Pedagogerna 

Tre pedagoger har intervjuats, varav två förskollärare och en barnskötare. En förskollärare, 

Sara har jobbat cirka tio år i förskola både privat och nu kommunalt. Den andra 

förskolläraren, Emelie har varit färdig förskollärare i två år men har jobbat i förskola innan 

hon gick utbildningen. Hon har även varit i kommunal förskola men är nu i en privat. 

Barnskötaren, Mona har jobbat i 23 år i kommunal förskola. Resultatet av analysen utav 

pedagogernas utsagor har resulterat i dessa rubriker: Trygghet och värdegrund , Att arbeta 

med läroplanen och pedagogisk dokumentation, Personalkompetens, Personaltäthet, Barngruppens 

storlek och sammansättning, Pedagogers syn på inne och utemiljö och sedan en Sammanfattning. 

Trygghet och värdegrund 

På frågan om vad kvalitet i förskolan är för dig så beskriver Emelie att det är viktigt att ta sig 

tid och vara närvarande med barnen. Sara säger att det är att ha en bra pedagogisk 

verksamhet och att barnen ska känna trygghet.  

 

Jag tänker även på trygghet. Kommunikation, en bra kommunikation med föräldrar. 

Att man har liksom ett ömsesidig, det ska, de ska känna att vi litar på dom och dom litar 

på oss. (Sara) 
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Precis som Sara så pratar också Mona om tryggheten och vikten av att föräldrarna känner 

förtroende för personalen.  

 

Det absolut viktigaste för mig är att barnen kommer hit och känner sig trygg, att 

föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn. Har vi trygga barn som vi möter 

med värme och på ett bra sätt då kan de lära sig det mesta. Sen menar ja alltså kvalitet, ja 

menar, man jobbar ju med lärande hela tiden. (Mona) 

 

Det kan tolkas som att det är av stor vikt för pedagogerna att både föräldrar och barn känner 

sig trygga när de kommer till förskolan och att föräldrar och pedagoger har ett bra 

samarbete. De tycks mena att trygga barn har bättre förutsättning att lära och att tryggheten 

är en grundförutsättning för att kunna bedriva en kvalitativ pedagogisk verksamhet. Mona 

beskriver att det tar år att lära sig att hantera dessa olika relationer med föräldrar och barn.  

Mona beskriver att hon arbetar på en förskola med många invandrade barn och menar att 

det krävs lite extra lyhördhet och försiktighet i kontakten med både barn och föräldrar. Att 

skapa en förståelse för vilken slags integritet föräldrarna och barnen har och att vara 

tillmötesgående. Mona beskriver också hur arbetslaget är mer flexibla i sitt sätt mot en del av 

barnen och kanske låter dem göra lite mer som de själva vill. Mona verkar tala om att en del 

av barnen behöver mer tid att acklimatisera sig till förskolans diskurs och att arbetslaget har 

en förståelse för detta.  

 

Nä, men att man har med annat i ryggsäcken. Som gör att man, ja men, som man har 

speciella barn som alltså, barnen som har haft svårt å liksom landa i det här, då har vi ju 

varit otroligt mycket mer tillåtande än vad man är normalt. – ”Ja men det är ok, vill du 

sitta vid det där bordet själv och äta fastän dom andra, ja men ok gör det”. Om det är bra 

för dig idag ja men då.” (Mona) 

 

Förskolläraren Emelie trycker lite extra på värdegrunden, att det är viktigt att lära sig hur 

man är mot sina kompisar. Hon menar att social kompetens är viktigt och något som många 

barn i skolan verkar sakna. Emelie beskriver att hon tycker att barnen i skolåldern kan vara 

hårda och elaka med varandra och menar därför att en bra värdegrund och att hjälpa barnen 

att utveckla deras sociala kompetens är bland det bästa som förskolan kan ge barnen. 

 

Jag tror det är viktigare liksom det är så mycket fokus på mycket annat, att man ska 

kunna, ja men det är matte, det är svenska, det är språk ja men allt sånt där. Klart det är 

jätteviktigt det också men är det viktigare än social kompetens och värdegrundsfrågor 

liksom? (Emelie) 

 

Det kan tolkas som att det pedagogerna uttrycker är en form av prioriteringar gällande 

kvalitet i förskolan. Det finns mycket som är viktigt för kvaliteten men pedagogerna verkar 

uttrycka att trygghet och värdegrund är två starka förutsättningar för den. Värdegrunden är 

också en stor del av läroplanen och framhålls där som väldigt viktig vilket också skulle 

kunna vara en faktor till att den framhålls viktig av pedagogerna. 
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Att arbeta med läroplanen och pedagogisk dokumentation 

Det pedagogerna beskriver skulle kunna tolkas som att det pedagogiska arbetet och arbetet 

med läroplanens mer ämnesinriktade mål får stå tillbaka ibland på grund av att 

grundförutsättningarna saknas.  

 

Och vi kan ju inte göra någonting i barngruppen så länge dom är oroliga. Det måste 

lägga sig, det måste få sätta sig, då är det bara att verkligen, du vet pedagogiska 

verksamheten den struntar vi i, nu är det bara rutiner, fasta rutiner liksom bara bli trygga 

med det här.(Sara) 

 

Sara arbetar för närvarande med de yngsta barnen på en inskolningsavdelning vilket kan ha 

betydelse för det uttalandet. Att det är mycket rutiner i arbetet med de yngre barnen är något 

alla tre pedagoger beskriver.  

 

Emelie och Mona beskriver att deras arbetslag valt att dra ner på tiden de lägger på möten. 

De menar på att de tycker att det tas för mycket tid till möten och att det påverkar tiden i 

barngruppen allt för mycket. Emelie beskriver att de inte har några veckomöten alls utan att 

de diskuterar det som behövs när de är i barngrupp eller i en chattgrupp online i Messenger. 

De har däremot planeringsdagar och arbetsplatsträffar. Monas arbetslag har halverat sina 

DUAP dagar. Emelie beskriver att de nästan inte använder pedagogisk dokumentation i 

någon utsträckning alls på den privata förskola hon arbetar på. Mona beskriver ett mer 

planerat arbete med planerad tid för reflektion och pedagogisk dokumentation som 

behandlas under DUAP, nu halvdagar efter eget önskemål från arbetslaget.  

 

Pedagogernas olika utsagor ger en förståelse för att det finns skillnader i hur de tänker att de 

arbetar med läroplanen. Sara beskriver att de i anslutning till sin kvalitetsredovisning, de 

verksamhetsbrev de skriver, tittar på målen i läroplanen och ser vilka de uppnått och vilka 

de behöver sätta fart med för att hinna med innan terminens slut. Mona beskriver att hennes 

arbetslag utgår från ett tema kopplat till ett intresse barnen visat och väver in läroplansmålen 

i det. Emelie beskriver att de i verksamheten kopplar läroplansmålen till det de gjort i en 

förskoleapp när de dokumenterar något. I appen finns målen färdiga att kryssa i till den bild 

och text de lagt till. Hur pedagogerna implementerar läroplanen i verksamheten verkar alltså 

variera. 

 

Sara uttrycker att hon anser att de kommunala förskolorna är mer kvalitativa på grund av att 

de har större krav på sig menar hon.  

    

Alltså dom kommunala har så mycket bättre, dom har så mycket både på det dom gör 

och dom har mycket större folk som är på dom, du har mycket större krav på dig vad du 

ska göra och att du ska verkligen gå framåt, du ska vara en kvalitativ förskola medans 

dom privata har inte alls. (Sara) 
 

Emelie som arbetar på en privat förskola uttrycker också det. 
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Ja för det blir ju lite annorlunda vi hamnar ju lite under radarn liksom, det blir ju så vi 

hamnar ju lite, man har inte samma krav som egentligen liksom. Jag tänker att 

föräldrarna väljer ju detta aktivt, en privat förskola och då vet dom fördelar, nackdelar, 

alltså i kommunen kan du ställa mer krav på nåt sätt, för de har, förskolan har mer hela 

kommunen bakom sig, här är det vi. (Emelie) 

 

Detta skulle kunna ses ha samband med det pedagogerna beskriver om möten. Att det 

behövs mer möten och tid borta från barngruppen för att kunna uppnå de krav som ställs på 

de kommunala förskolorna. Om inte lika många krav finns på de privata så skulle det i så 

fall kunna resultera i färre möten vilket ger mer tid i barngrupp. Här handlar det kanske om 

att förskolorna måste väga det ena mot det andra och kompromissa. Det Mona beskrev om 

att halvera tiden skulle kunna ses som en kompromiss för att höja kvalitet genom mer tid i 

barngrupp men fortfarande behålla kvaliteten genom att fortsätta arbeta framåt med 

pedagogisk dokumentation. 

 

Personalkompetens 

Emelie och Mona talar om att ta till vara på pedagogernas olikheter och olika kompetenser. 

De menar att det är viktigt att vara olika och kunna tillföra olika saker till verksamheten, att 

ge varandra nya intryck och perspektiv. Kommunikationen mellan personalen är därför av 

stor vikt. 

 

Sara menar att när många i personalen saknar förskollärarkompetens så faller mycket av det 

pedagogiska arbetet. Sara kan tolkas beskriva att det fattas en samsyn till varför man gör 

saker och hur man ska göra det. Hon nämner även vikten av att ha någon att dela ansvaret 

med för att inte belastas själv med allt ansvar. Detta är något som hon menar sig upplevt när 

hon arbetade på den privata förskolan. Där var hon den enda förskolläraren på avdelningen 

och det menar hon blev väldigt tungt. 

 

Sen personalens kompetens, den är ju verkligen a och o för en, för kvalitet, jag märker 

nu när jag var på (f.a, namnger en privat förskola) i våras och jobba, och apropå det här 

med personalens kompetens, när du inte har kompetens, alltså förskollärarkompetens 

hos många i personalen då faller alltihopa, du har ju absolut inte samma tankesätt, du har 

absolut inte samma idéer om varför du gör saker och att du har en mening med det du 

gör. Utan då är det ju väldigt mycket barnpassning tyvärr, och såklart dom vet ju inte 

bättre. (Sara)  

  

Emelie beskriver att olika kompetenser, olika utbildning eller personal med ingen utbildning 

alls kan ses som en begränsning vilket även kan ses i Saras citat ovan. Samtidigt går det att se 

att Sara och Emelie intar olika perspektiv gällande detta. Emelie beskriver hur hennes 

kollegor och hon i stället vänder deras olika kompetenser till något positivt. 

 

Jag har en ny utbildning, min ena kollega har liksom varit med länge och så (f.a namn 

på kollega) då som är lite ny i allting så det blir liksom att man har lite olika syndelar och 

försöker hitta en samsyn på vad som är viktigt och vad som är kvalitet för oss. Men det är 

ju viktigt ändå att man... Vi försöker se det som en styrka, vi har olika kompetens så vi är 
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på olika ställen och jag har mitt och de andra har sitt och så försöker man liksom 

kombinera till nåt gemensamt. (Emelie) 

 

Mona beskriver att hon upplever att det fungerar väldigt bra i kommunikationen mellan 

henne och hennes kollegor och hon beskriver att det nog har att göra med att de har samma 

grundtanke. Även detta kan tolkas som att en samsyn är av stor vikt men beskrivs inte utav 

Mona som i form av vilken utbildning personalen har. Mona beskriver mer en personkemi 

som faktor.  

 

De kommunala förskolorna har alla representanter som är med i förskoleforum som 

förskolecheferna berättade om. Där är även de privata inbjudna och Emelie berättar att deras 

förskola skickar en representant dit som sedan delger de övriga om vad som sagts. Hon 

berättar även att förskolechefen för den privata förskolan även har chefsträffar med 

kommunens andra privata förskolor för att till exempel bolla idéer. Detta skulle kunna visa 

på att nätverk är något viktigt både för de privata som kommunala. 

Personaltäthet 

Detta uttrycker Sara om personaltätheten i förskolan: 

 

Personaltätheten, ja är det för lite personal så blir det ingen bra kvalitet i förskolan, så 

är det ju. (Sara) 

 

Pedagogerna beskriver att cheferna gör allt de kan för att tillsätta så mycket personal som 

möjligt men är samtidigt medvetna om att det ligger på en högre nivå. Det är 

kommunpolitikerna och ekonomin som styr det och cheferna är ganska maktlösa i den 

frågan. Sara menar att det beror på att politikerna har en annan barnsyn och en inställning 

till att verksamheten bara behöver ”duga”.  

 

Sara beskriver också att det råder vikariebrist. Hon menar att det är svårt nog att hinna med 

sig på dagarna med allt som ska göras ändå. När någon då är sjuk och det inte finns vikarie 

att tillgå så är det bara att lägga ner den pedagogiska verksamheten den dagen. 

 

Att oj, hon är sjuk idag, finns ingen som kan vara vikarie, vi får gå på 

tre idag. Ja då väljer man definitivt bort allting, då är det bara ut som 

gäller. Ut på gården och bara överleva. Då är det ju ingen pedagogisk 

verksamhet den dagen. Det går ju fetbort. Det är bara att strunta i det. 

(Sara)  

 

Uttalandet kan tolkas som ren frustration från Saras sida. Det finns inte utrymme för att göra 

någonting utöver det som måste göras. Med koppling till det hon beskriver ovan om 

kommunpolitikerna så kan det förstås som att det känns som en omöjlighet att förändra 

denna faktor för kvalitet ur hennes perspektiv. Sara beskriver hur morgnar och 

eftermiddagar ofta innebär att personal arbetar ensamma stundvis. Detta är något som 

Emelie också beskriver, hon beskriver att personalen kan vara ensamma en timme varje 

morgon och ibland kan de akut behöva ringa in personal då det tidigt strömmar in många 

barn. Emelie menar att de är färre i personal på den privata förskolan och att hon upplevt 
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personaltätheten bättre på kommunala förskolor något som Sara inte uttrycker. Emelie säger 

att personaltätheten påverkar kvaliteten men samtidigt menar hon att det blir vad man gör 

det till. Emelie talar om att skapa en aktivitet som passar storleken på barngruppen och att 

det höjer kvaliteten. Att även om personaltätheten är svår att komma åt så finns det 

möjligheter att göra det bästa av situationen.    

 

Barngruppens storlek och sammansättning 

Sara arbetar på en 1-2 årsavdelning med 15 barn inskrivna och hon menar att det är i största 

laget för så unga barn. Rekommendationerna är 6-12 barn i den åldern och hon menar att det 

skulle vara det optimala för att barnen ska känna trygghet. 

 

Det enda du gör är att skola in barn och har hand om oroliga barn och äntligen har 

dom blivit lugna och kommit in i verksamheten, tjopp, då flyttar vi upp dom och så tar vi 

in några nya igen. Otroligt tungt, alltså stressnivån har ju varit jättehög. (Sara) 

 

Sara menar även att det hade varit bättre med en 1-3 avdelning dels för att barnen ska kunna 

lära av varandra och även lära sig att ta hänsyn till yngre barn. Hon menar även att det blir 

lugnare för personalen då en del barn som närmar sig tre blivit lite mer självgående. Det går 

att tolka Sara som att det ger mer kvalitet att ha större vidd på åldersindelningen. Genom att 

vara med äldre barn lär sig de yngre barnen mer. De äldre barnen kan lära sig empati och 

hänsyn genom att vara med yngre barn. Detta menar Sara att de nyss läst om i 

förskoleforum. Här spelar sammansättningen samtidigt som storleken på barngruppen stor 

roll. 

 

Det märker man ju dom dagarna vi har mindre barn eller några barn som är sjuka 

eller nånting. Åh va lugnt och skönt det är, åh va mycket du kan göra, va saker du hinner 

med, va mycket mer kvalitativt, det blir ju så för dom under dagen. (Sara) 

 

Emelie arbetar på en 1-3 avdelning på den privata förskolan där det pendlar mellan 8-12 

barn i snitt på 3 pedagoger per dag och hon tycker att det fungerar bra och att de har tid för 

barnen i gruppen.  

 

Sara beskriver att hon kommit underfund med att det handlar till stor del mer om 

barngruppens storlek än personaltäthet. Desto fler barn desto rörigare menar hon och 

uttrycker också att det blir en slags stress bland barnen. Detta baserar hon på att de under en 

tid varit fem stycken vuxna i barngruppen men att det inte verkar ha betydelse för att skapa 

ett lugn i gruppen. När de är färre barn menar hon att det blir helt annorlunda. Sara säger att 

statsbidraget borde bli permanent och att alla förskolor skulle få möjlighet att dra ner på 

barngruppernas storlek. Det Sara säger kan tolkas som att hon menar att politikerna måste 

förstå vilken stor skillnad det gör för kvaliteten för barn och personal i förskolan. Mona 

beskriver också hur statsbidraget gjort skillnad för de yngre barnen som bidraget riktar sig 

mot. 
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Emelie stärker betydelsen av barngruppens storlek när hon säger att det som ger deras 

förskola kvalitet är de mindre barngrupperna och att de är ute mycket och har en bra gård 

för mycket utevistelse.  

Pedagogers syn på inne och utemiljö 

Sara menar att det är viktigt att barnen får ta del av både ute och innemiljö. För de yngsta 

barnen så är det ibland den enda stunden på dagen de får vara utomhus och hon menar att 

de behöver frisk luft, kanske ännu mer än någon annan. Att vara ute med barnen beskrivs 

som positivt av pedagogerna. Emelies förskola har varit en ur och skur förskola men valt att 

lämna det på grund av att det kostade för mycket att titulera sig som en sådan. Hon 

beskriver dock att det fortfarande är väldigt viktigt och att utemiljön då är kvalitativ. Det 

Emelie verkar beskriva är att utemiljön ska vara lättillgänglig, det ska gå fort att ta sig ut och 

det ska finnas möjligheter att till exempel närsomhelst skapa en brasa och kunna grilla med 

barnen.  

 

När det är lite småkallt, då tänder vi en brasa och så äter vi frukten där. Så de om man 

ska kolla kvalitet liksom i utemiljön och ute så är det ju.. (Emelie) 

 

Pedagogerna beskriver vikten av att både utemiljö som innemiljö är av pedagogisk kvalitet.  

Mona pratar om hur de planerar att bygga om utemiljön på hennes förskola. De vill ha olika 

bärbuskar med ätbara bär för att barnen ska kunna smaka. Buskar och träd ska ha olika form 

och färg på bladen för att barnen ska kunna jämföra. Gården ska även ha olika vrår för barn 

att leka i men även öppna ytor för att kunna variera lekarna. Både Emelie och Mona 

beskriver att begränsningen i att skapa en bra utemiljö är att det innebär stora kostnader. 

Emelie nämner att EU-regler sätter stopp för vilka möjligheter det finns att ändra i utemiljön. 

Hon menar att det är lättare för kommunala förskolor att få hjälp så att det blir rätt från 

början med vad som är ok eller inte på gården. Emelie menar att på den privata förskolan 

där får de själva ta reda på vad man får och inte får göra.  

 

Giftfri förskola är på frammarsch som innebär att miljön ska kollas igenom på förskolor och 

att sådant som kan innehålla gifter ska sållas bort. Detta beskriver både Emelie och Mona att 

det medför att mycket får slängas, vilket i sin tur medför stora kostnader när nytt ska köpas 

in. Det nya är också dyrare eftersom det behöver vara av vissa slag.  

 

Ja. Och så är det väldigt fokus på att, ja så är det supernoga när vi ska köpa in nåt att 

allt måste vara giftfritt. (Mona)  

 

Emelie beskriver att de på den privata förskolan får välja det som barnen kommer i 

närkontakt med mest och slänga, skulle allt slängas skulle det bli för dyrt. Det framstår som 

att de kommunala förskolorna har bättre förutsättningar att sträva mot en giftfri förskola.  

  

När det gäller innemiljö så vill pedagogerna att barnen ska vara delaktiga i utformandet 

beskriver Mona. Samtidigt beskriver Mona det som problematiskt att genomföra då många 

barn inte är svenskspråkiga. I stället har man då försökt att läsa av barnen och vad de är 

intresserade av. Arbetslaget har gjort en kartläggning av vad enskilda barn gör och även vad 
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gruppen har gjort. Det gjorde att de kom fram till att de flesta av barnen gillade att leka med 

djur. Detta kan ses som en medvetenhet hos pedagogerna att jobba utifrån barnens intresse. 

Vilket också kan tolkas som att det är viktigt med rum som är föränderliga då det ligger en 

strävan i att anpassa efter barnens intressen och att miljön ska stödja deras lärande.  

 

Sammanfattning 

Om cheferna står med foten mellan politikerna och förskolan så kan pedagogerna ses stå 

med barnen mellan verksamheten och hemmet. Det är en mer subjektiv bild som framträder 

i samtal med pedagogerna. Subjektiv genom att pedagogerna befinner sig med barnen i 

verksamheten där de måste hantera de förutsättningar de ges för att skapa en så kvalitativ 

organisation som möjligt. Pedagogerna framhåller trygghet och värdegrunden. Pedagogerna 

verkar mena att om barnen inte känner sig trygga så går det inte att bedriva pedagogisk 

verksamhet. De framhåller mycket vikten av det relationella med både barn och deras 

föräldrar. En samsyn pedagogerna emellan verkar vara av stor vikt och då att 

kommunikationen mellan dem fungerar väl. Samtidigt är pedagogers olikheter positivt 

menar informanterna.  

 

Man kan i pedagogernas resonemang ana att de eftersträvar högre kvalitet än de för tillfället 

har. Sara beskriver att för politikerna så räcker det att den pedagogiska verksamheten duger 

medan pedagogerna alltid strävar efter mer. Även om pedagogerna pratar om förbättringar i 

ändringar de skulle vilja göra så kan man förstå att de bedriver en pedagogisk verksamhet 

även om de ibland tycker att de endast hanterar rutiner då de till exempel är kort om 

personal. 

 

Kommunens kvalitetssamordnare 

Genom snöbollseffekten så fick vi tips om kommunens kvalitetssamordnare genom 

förskolecheferna, vi kallar henne i texten för Petra. I intervju med Petra berättar hon att 

hennes arbetsuppgift är att vara en slags förmedlare mellan kommunens politiker och 

skolverksamheter samt en länk mellan förskola och skola. Petra berättar att hon hjälper till 

att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i skola/förskola. Resultatet av analysen utav 

kvalitetssamordnarens utsaga har resulterat i dessa rubriker: Kvalitet i förskolan kopplat till 

läroplanen, Brygga mellan förskola och skola, Analysera och återkoppla och sedan en 

Sammanfattning. 

  

Kvalitet i förskolan kopplat till läroplanen 

Petra menar att kvalitet i förskolan är att barnen får utvecklas efter deras behov så långt som 

möjligt och att förskolorna uppfyller läroplanens mål. Att man har en process som verkligen 

kvalitetssäkrar uppfyllandet. 
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Petra beskriver att många av kommunens förskolor har kommit långt i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Däremot så menar hon att kommunikationen mellan politikernivån och 

verksamhetsnivån behöver stärkas. 

 

Och allt kan utvecklas men just den här röda tråden mellan huvudmannanivån och 

det här lokala systematiska kvalitetsarbetet det är väl lite den tråden jag håller i, är 

däremellan och det är ett utvecklingsområde hos oss verkligen, för det hänger inte riktigt 

sådära jättestarkt ihop just det här med huvudmannens ansvar och i systematiska 

kvalitetsarbetet och sen det som sker i förskolorna. (Petra) 

 

Petra beskriver att hon arbetar med att få bort distansen som finns emellan de båda nivåerna. 

Detta menar hon att de gör genom att hålla seminarier där representanter från förskolan, till 

exempel förskolechef och förskollärare och politiker deltar. De sitter då tillsammans och 

diskuterar de verksamhetsbrev som alla skolverksamheter är ålagda att skriva. Det går att 

tolka detta som att tanken är att under seminarierna ska de få diskutera med både politiker 

och andra förskolor för att kunna lyfta saker ur verksamheten, och även ta del av varandras 

erfarenheter, kollegialt lärande. Samt även lyfta upp det till politikernivå. Det skulle kunna 

ses som att ta ett steg längre i kvalitetssäkringen att de får ett gemensamt tänk mellan 

förskolor genom att bolla idéer mellan varandra, detta kan tolkas som ett sätt att göra 

kommunens förskolor likvärdiga. 

 

Brygga mellan förskola och skola 

Petra tar också upp att hon skulle vilja skapa en bättre kommunikation även mellan förskola 

och skola. Hon menar att förskolan har mycket bra pedagogisk verksamhet som hon menar 

vore positivt att överföra till skolan. Glappet mellan förskola och skola är för stort säger hon. 

Detta har hon en vision om att arbeta med genom att istället för homogena seminariegrupper 

blanda de olika verksamheterna. Det menar hon skulle kunna vara ett sätt att öppna upp för 

kommunikation och samarbete över verksamheterna. 

 

Analysera och återkoppla 

Petra beskriver hur det är viktigt att komma vidare efter en analys. Efter att ha gjort en 

analys så ska den kunna lyftas ytterligare till att leda till utveckling. Analys är något som 

Petra beskriver att förskolorna i kommunen kommit rätt långt med.   

 

För cheferna är ju duktig på sin alltså på själva sin del så det är en grupp som är i dag, 

ganska så långt.. sen är det ett område, är faktiskt det här att få politiker duktig på att 

analysera, det här pratar vi hela tiden, att våra analyser kanske inte.. att där måste vi 

jobba på och träna på mer och så där så. (Petra) 

 

Däremot så verkar Petra mena på att politikerna behöver bli bättre på att analysera och se 

vad det är som behöver utvecklas för att komma framåt i kvalitetsarbetet. Detta skulle kunna 

tolkas som att politikerna efter att ha tagit del av flera av förskolors analyser behöver göra en 

egen för att få syn på vad som det behöver läggas mest krut på. 
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Sammanfattning 

Petra pratar mycket om kommunikation mellan olika parter. Förskolan och politikerna. Att 

stärka länken mellan de olika nivåerna för att skapa en samsyn skulle det gå att tolka som.  

Det kan ses som att det hon vill försöka få till är ett nätverk över de olika skolformerna och 

möten där de skapar förståelse för varandras verksamheter och kan få tips och idéer av 

varandra. Detta för att glappet som Petra beskriver det för barnen ska bli mindre när de gör 

övergången förskola, förskoleklass – skola. Hon säger också att politikerna behöver arbeta 

med att stärka sin analysförmåga, att förskolechefer här kommit långt men politikerna har en 

bit kvar. Petras perspektiv kan ses som rätt objektivt där hon står mittemellan som en slags 

förmedlare. Samtidigt kan hon ses arbeta emot olika diskurser som finns i förskola och skola 

i ett försök att förena dem. 

Föräldrarna 

Två föräldrar har intervjuats i en gruppfokusintervju, Anna och Katrin. Båda föräldrarna har 

barn som går i en privat förskola. Både Anna och Katrin har tidigare haft sina barn på 

kommunala förskolor vilket gör att de har erfarenheter även därifrån. Resultatet av analysen 

utav föräldrarnas utsagor har resulterat i dessa rubriker: Pedagogernas kompetens, Förskola som 

skolförberedande, Inne och utemiljö, Barngrupp och personaltäthet och sedan en Sammanfattning. 

Pedagogernas kompetens 

Föräldrarna Anna och Katrin säger att det är viktigt med utbildad personal. De menar också 

på vikten av att personalen följer läroplanen. De pratar om lärande och att pedagogerna lär 

ut på ett bra sätt.  

 

Många ser det som, att ja det är jobb bara, så går man dit för att man behöver en 

inkomst liksom. Jag tycker att utbildning är ju viktigt. För det är ju så mycket dom ska 

följa, med läroplan och liksom, asså dom har mycket baktanke till det dom gör liksom 

med barnen. (Katrin) 

 

Personalen ska vara lämpad för sitt yrke det kan tolkas som att de ska ha en slags 

fingertoppskänsla för hur de hanterar barnen. Anna beskriver i intervjun hur hon bytte från 

en kommunal till en privat förskola, enkom för att hennes favoritpedagoger bytte dit. Katrin 

bytte även hon från en kommunal till privat då hon inte var nöjd med pedagogerna på den 

kommunala. Detta skulle kunna tolkas som att personkemin och en fungerande 

kommunikation är av stor vikt mellan föräldrar och pedagoger. I sin tur skulle det kunna 

tolkas som att det ställer krav på personalens sociala kompetens att kunna bemöta och ta 

människor på rätt sätt.  

 

Föräldrarna diskuterar vikten av att den utbildade personalen får en skälig lön. De tänker att 

en högre lön ger bättre motivation till att utföra ett bra jobb. De har märkt skillnad menar de 

mellan den kommunala och privata förskolan att på den kommunala arbetade fler utbildade 

kändes det som. Anna pratar som om att utbildning är viktigt men samtidigt pratar hon om 

en outbildad personal som arbetar på hennes barns förskola som har social kompetens och 
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därför känns trygg. Det går att tolkas som att den sociala kompetensen i slutänden är 

viktigast. 

 

Asså jag tycker är jätte jätteviktigt just det här med hemlagad mat, det tycker jag ser 

jag, det var liksom största att jag bytte. För det var liksom, ja. Tycker det är jätte 

jätteviktigt. Men också att det är, att dom är pedagogerna är bra liksom. (Katrin) 

 

Förutom bra pedagoger så framhöll föräldrarna vikten av att det var god och hemlagad mat 

på förskolan. Detta var en viktig faktor för dem när de valde till den privata förskolan. Här 

lyser föräldrarnas omsorgstanke igenom. De menar att kvalitet i förskolan kan vara en egen 

kock. 

 

Förskola som skolförberedande 

Anna och Katrin pratar om barns lärande och att pedagogerna ska följa läroplanen. De pratar 

också om att pedagogerna ska kunna lära ut på ett bra sätt. Detta kan tolkas som att 

föräldrarna ser det som viktigt att barnen lär sig saker i förskolan. Det kan också stämma in 

på det skolverket benämner som att pedagoger i förskolan ska undervisa barnen. 

Föräldrarna beskriver också att det är viktigt att barnen får vara med om olika saker i 

förskolan, varierade aktiviteter vilket kan visa på att föräldrarna har en tanke om en rik och 

stimulerande lärmiljö. 

Inne och utemiljö   

Anna och Katrin framhöll att det var viktigt med bra variation på aktiviteter både ute och 

inne. Att det finns möjligheter för barnen att få göra det de vill. De berättade också att det 

var bra ljudisolerat på förskolan och såg det som en fördel för barnen och pedagogerna som 

vistades på förskolan. Det visar på en medvetenhet för lokalernas utformning även hos 

föräldrarna.  

 

Ja jag tänker just ljudnivå alltså, det är så bra isolerat och så eller även fast det är 

mycket barn, så blir det inte så högljutt och så. (Katrin) 

 

Föräldrarna framhöll mycket utevistelse som något bra och de nämner att de märker skillnad 

på barnens hälsa, de blir inte lika ofta sjuka.  

Barngrupp och personaltäthet 

Föräldrarna upplever att det är bra personaltäthet och att barngrupperna är lagom stora. På 

den förskola där de har sina barn går det på 1-3 årsavdelningarna 14 barn per avdelning. På 

4-5 årsavdelningen går de 34 barn men delar upp sig emellanåt på två grupper. Anna säger 

att det aldrig är full grupp utan det är alltid någon borta. Det går att fundera över hur pass 

stor insyn föräldrarna har i verksamheten då de mestadels bara hämtar och lämnar sina 

barn, då det är detta de drar sin slutsats efter. Föräldrarna säger också att de inte har någon 

koll på vilka rekommendationer som finns gällande barngruppens storlek.  
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Sammanfattning 

 Föräldrarna talar om förskolan som skolförberedande i den aspekten att de tycker att det är 

viktigt att barnen lär sig saker och lär sig på rätt sätt. De nämner även vikten av att 

pedagogerna följer läroplanen. De tänker subjektivt i den bemärkelsen av att de talar om sina 

barns välbefinnande. De menar på att det är viktigt med bra kvalitet på maten och mycket 

frisk luft så att barnen håller sig friska. Det är viktigt att känna förtroende för pedagogerna 

och det styr väldigt mycket bilden av förskolans helhet. Pedagogerna blir som en förmedlare 

för att skapa trygghet och tillit.  

Sammanställande analys 

Det går att se en röd tråd som går igenom de olika informanternas utsagor. Däremot så är 

perspektiven lite olika beroende på vilken nivå de befinner sig på. Läroplanen återkommer i 

alla led men i olika form. Man kan märka en röd tråd från kvalitetssamordnare och ner till 

pedagoger där pedagogerna diskuterar hur de gör verklighet av läroplanen medan 

kvalitetssamordnaren pratar om den på ett mer organisatoriskt sätt. Förskolechefen står lite 

där mitt emellan pedagogerna och kvalitetssamordnaren. Samtidigt så pratar inte 

pedagogerna så mycket om själva läroplanen men det de beskriver kan tolkas som att det är 

den de arbetar efter och de har den mer som en riktlinje för att checka av och se att alla delar 

i den i slutändan bearbetats i verksamheten. Föräldrarna är medvetna om att pedagogerna 

arbetar efter läroplanen och säger sig vara intresserade av att den följs men kan tolkas vara 

aningen ovetande om vad den egentligen innehåller. 

 

Resultatet i studien kan tolkas som att det är hos pedagogerna förväntningarna om att 

förskolan ska hålla en hög kvalitet ligger. Förskolechefen förväntar sig att pedagogerna ska 

följa och arbeta utefter läroplanen något som även beskrivs av föräldrar och 

kvalitetssamordnare. 

 

  

Diskussion 
Här i diskussionsavsnittet kommer studiens resultat att diskuteras mot vad forskningsläget som har 

lyfts i bakgrunden säger. Detta görs efter teman som framkommit i de olika resultatdelarna och 

diskuteras under dessa rubriker: Politik och ekonomi, Barngruppens storlek och sammansättning, Lärmiljön, 

Läroplanen, Kommunikation, kompetens och nätverk, för att sedan avslutas med Slutsats och Framtida 

studier. 

Politik och ekonomi 

Pedagogerna ska stå för trygghet, lärande och omsorg samtidigt som de ska förhålla sig till de 

förutsättningar de får. Förutsättningar som till viss del skapas utav förskolechefen men även är 

beroende utav de ledande politikerna i kommunen. Ekonomi och kvalitet är beroende utav varandra 

menar Sheridan et al. (2004) och det går att förstå väldigt tydligt i resultatet i denna studie där 

ekonomi är något som sätts i relation till många av olika faktorer för kvalitet. Samtidigt verkar det 

som att kvalitet går att höja genom att förskolechef och pedagoger hittar olika kreativa lösningar och 
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ibland genvägar. Frågan är om detta sliter mer på personalen inom verksamheterna och kanske höjer 

deras prestationskrav som de ibland i intervjuerna gett uttryck för. 

 

 I pedagogernas utsagor går det att utläsa att bra inte är nog utan de arbetar för att nå en högre 

kvalitet hela tiden. Däremot verkar pedagogerna ha den uppfattningen att politikerna stannar vid att 

det är huvudsaken att kvaliteten är tillräckligt bra. Kvalitetssamordnaren uttryckte att kommunen har 

en väldigt hög kvalitet på sina verksamheter. Hon menar att de har ett väl utarbetat kvalitetsarbete. 

Samtidigt visar förskolecheferna förståelse för pedagogernas frustration även de, i det de berättar i 

intervjuerna. Förskolecheferna visar också en egen frustration i sin roll, även de står i slutändan rätt så 

handfallna kan det tolkas som. Förskolecheferna kämpar med att ge pedagogerna bättre 

förutsättningar till genomförande men ofta finns det bara resurser till genvägar vilket kan tolkas som 

att det ofta inte räcker till fullt ut. Kvalitetssamordnaren bekräftar nästan också lite att den röda tråden 

tar som lite stopp vid politikerna samt andra skolformer och att det är här hon ser att utvecklingen 

främst behöver ske för att stärka den röda tråden mellan styrning och verksamhet. Det behöver bland 

annat ske genom att politikerna blir bättre på att analysera förskolans kvalitetsberättelser efter de 

seminarier de har tillsammans menade kvalitetssamordnaren. Här skiljer sig studien åt mot vad 

forskning av Lager (2010) beskriver. Lager beskriver att förskolorna behöver bli bättre på att analysera 

sina kvalitetsgranskningar. Detta är något som kvalitetssamordnaren i studien säger att det är de 

väldigt duktiga på i denna kommun. Kvalitetssamordnaren lägger istället här fokus på utveckling hos 

de ledande politikerna. Håkansson (2013) beskriver också hur viktig just utvärderingen av 

verksamheterna är och att där ingår analys och bedömning för att se var det behöver ske en insats och 

en utveckling. Vart detta arbete ska ske verkar Håkansson mena är lite luddigt framskrivet i 

riktlinjerna hos Skolverket men han pekar på att det är på lokal nivå hos huvudmannen detta borde 

ske. Håkansson lägger fram samma bild som kvalitetssamordnaren, att den röda tråden mellan 

politiker och verksamheter behöver stärkas. 

 

Det går också att fundera över förskolechefernas och pedagogernas roll i vad som verkligen kommer 

fram till politikerna och om den verkliga bilden av hur verksamheten fungerat verkligen visas upp. 

Insulander och Svärdemo (2014) beskriver att det verkar som att förskolor vill visa upp en bättre bild 

av verkligheten gentemot föräldrar och politiker. Det går att fundera över om pedagogerna i 

kvalitetsberättelserna då till exempel beskriver hur de fått arbeta med trygghet i barngruppen en hel 

termin och den pedagogiska verksamheten har fått stått tillbaka, vilket faktiskt berättas i intervjuerna. 

I den kvalitetsberättelse (se bilaga 2) som vi tagit del av tycks mer intentionen vara att visa vilket 

arbete som gjorts under det gångna läsåret. Kvalitetsberättelserna skulle å ena sidan kunna ses som ett 

sätt att visa på hur bra verksamheterna fungerar just för att politikerna lagt resurser på dem och för att 

det ska fortgå så. Samtidigt skulle det kunna vara ett bra tillfälle att visa upp vad som inte fungerar 

eftersom de områden där problem verkar uppstå ofta beskrivs vara utanför verksamheternas 

räckvidd. 

Barngruppens storlek och sammansättning 

Pedagogerna visar i sina intervjuer uttryck för frustration genom att beskriva olika 

grundförutsättningar där det ibland brister, förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra en 

kvalitativ pedagogisk verksamhet. Här går det att dra kopplingar till det Håkansson (2013) menar 

med hur förskolans personal genom uppföljningar i verksamheten kan få syn på dessa förutsättningar 

där ett förbättringsarbete behöver ske. Förutsättningar som till exempel att barnen känner sig trygga i 
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barngruppen och med personalen på förskolan. Att det är tillräcklig personaltäthet. Fast här menar 

pedagogerna att det är bättre med färre barn istället för fler vuxna. Sheridan et al. (2014) beskrev detta 

som pedagogerna tycker sig fått syn på, att färre barn ger bättre pedagogiska förutsättningar. Det blir 

ett annat lugn i gruppen när det är färre barn och pedagogerna känner att de hinner med sig bättre. 

Pedagogerna menade att tid med barnen var viktigt. Här går det att förstå vad Sheridan et al. (2015) 

menar med att större grupper kan påverka relationerna mellan barn och pedagoger till det negativa. 

Samtidigt som det pratas om små grupper så går det att fundera över vad alltför små barngrupper kan 

göra för barnens kompisrelationer. I en alltför liten barngrupp kanske det blir svårt för barnen att hitta 

kompisar som de trivs och fungerar med, då urvalet är för litet.   

 

Förskolechefen Erika hade sett att mindre barngrupper förbättrade hälsan och drog ner stressnivån 

hos hennes personal vilket gav färre sjukskrivningar och frånvarodagar. Om personalen är stressad 

går det att reflektera runt hur det påverkar relationerna mellan barn och pedagog och hur 

kommunikationen dem emellan ter sig. Sheridan et al. (2011) beskriver hur pedagoger som är under 

stress och har pressade arbetssituationer blir väldigt rutinmässiga och att kommunikationen med 

barnen ofta handlar om tillrättavisningar och direktiv. Pedagogerna i studien upplevde att när 

gruppen var för stor med för lite personal var det bara att göra det bästa av situationen och få det att 

gå runt. Det Rosenqvist (2014) beskriver om hur pedagoger hoppar över vissa aktiviteter vid för stora 

barngrupper stärks i pedagogernas utsagor. Frågan är hur kvaliteten påverkas av detta och i vilken 

omfattning.  

 

Att det går trender i att göra större grupper som Sheridan et al. (2015) beskriver kan förstås i studien i 

relation till det förskolechefen Erika säger om att dessa stora barngrupper kan ses som genvägar då de 

är medveten om forskning som säger motsatsen. Här kan den ekonomiska aspekten ha stort 

inflytande samt det faktum att det finns en lag som ger alla barn rätt till förskola och ökar kravet på 

kommunen att skapa fler förskoleplatser.  

Lärmiljön 

Förskolans lokaler skulle också kunna tolkas vara en bidragande faktor till barngruppernas storlek. 

Finns det inte tillräckliga ytor och rum för att skapa mindre grupper, avdelningar, så blir även 

innemiljöns utformning något som begränsar. Eriksson Bergström (2013) beskriver hur lokaler och 

möbler kan påverka och bestämma över vad som kan ske där. Författaren belyser att det bör lämnas 

utrymme för barnen att planera en viss del av ytan, att allt inte är tillrättalagt utan lämnar utrymme 

för barnen att förfoga över. Det ska gärna finnas möjligheter för barnen att skapa sina egna hemliga 

rum.  

 

Förskolecheferna beskriver lärmiljöer som extra viktigt och att de ger verksamheten högre kvalitet. 

Lärmiljön diskuteras som den tredje pedagogen. Att miljön stödjer barns lärande och att det är lätt för 

barnen att själva kunna ta för sig av material är något som Sheridan et al. (2012) framhåller som 

positivt och som författaren menar ger förskolan högre kvalitet. Samtidigt skulle det kunna diskuteras 

över hur viktig den tredje pedagogen skulle vara om fokus istället var små barngrupper. Det går att 

fundera på intentionen med den tredje pedagogen. Om barngrupperna är för stora så skulle det kunna 

innebära att lärmiljöerna ändå inte går att dra nytta av, då en rörig miljö skulle kunna betyda att 

barnen inte kommer till ro med sina aktiviteter. Lärmiljöer skulle kunna ses som ett bra komplement 

och som ett stöd för att öka barns självständighet, delaktighet och inflytande. Dock får det inte bli ett 
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substitut till att hålla nere personaltäthet. Ett relationellt lärande borde ses som mer kvalitativt då 

material inte kan stödja med passande uppmuntrande frågeställningar till exempel. Däremot menar 

Sheridan et al. (2012) att bra lärmiljöer kan stödja kommunikationen mellan pedagog och barn. 

Lärmiljöer verkar vara väldigt på tapeten just nu men frågan är hur prioriteringarna går till. Det kan 

enligt Sheridan (2015) se väldigt olika ut och kan leda till att förskolor har olika kvalitativa lärmiljöer.  

Läroplanen 

Pedagogerna står mitt i verksamheten och är de som måste bolla med det mesta och stå för 

genomförandet, däribland implementerandet av läroplanens olika delar samtidigt som det inte får ta 

alltför mycket på resurser men ändå stå upp mot kraven som de är ålagda att följa. Det är här det kan 

tolkas ligga en viss frustration hos pedagogerna över att hinna med allt som ska göras för att 

kvaliteten ska stå sig hög. Detta skulle också kunna tolkas bero på den föränderlighet som finns i 

förskolan då det handlar om människor, barn och pedagoger, där grupper förändras och barnens 

olika behov som också de är föränderliga ställer högre krav på att förskolans verksamhet ska vara 

flexibel. Pedagogerna visar däremot också på en styrka att bolla det uppdrag de har och de arbetar 

aktivt för att hitta olika lösningar på problem. Det går att tolka att pedagogerna med barnen i fokus 

utarbetar olika strategier för att barnens vardagar i förskolan ska bli så innehållsrika, lustfyllda, 

lärande och noggrant avvägda efter barnens olika behov som möjligt. Två av pedagogerna i studien 

berättar att de valt att dra ner på möten för att prioritera tid med barnen i barngruppen. Att inte ha 

tillräckligt med tid för att kvalitetssäkra är något som Sheridan et al. (2004) menar kan riskera att 

förskolor inte uppfyller läroplansmålen. En av pedagogerna i studien beskriver att de brukar använda 

läroplansmålen som en avcheckning för att se att de bearbetat alla delar/ämnen i läroplanen. Detta kan 

ses som att man använder läroplanen i omvänt syfte. Som en avcheckningslista istället för 

utgångspunkt. Det skulle kunna visa på att när pedagogerna planerar aktiviteter utgår de inte alltid i 

första hand från läroplansmålen. Det skulle kunna vara så att pedagogerna utgår från barnens 

intressen och arbetar därifrån barnen är och det som intresserar dem och bakar in läroplanen 

eftersom, för att stödja det lustfyllda lärandet. Håkansson (2013) beskriver detta som uppföljning. Att 

se vad det är som pedagogerna behöver arbeta mer med i barngruppen för att ha varit inne på alla 

delar i läroplanen. Att arbeta utifrån läroplanen beskrivs också utav en av pedagogerna vilket visar på 

att det kan vara så att olika förskolor tar sig an arbetet med läroplanen på olika sätt. Vilket kan leda 

fram till tankar om den likvärdiga förskolan och vad olika arbetssätt kan ha för betydelse för den. 

Kommunikation, kompetens och nätverk 

 Pedagogerna uttrycker vikten av kommunikation dem emellan i arbetslaget och gentemot föräldrar. 

Föräldrarna beskriver också denna kontakt med pedagoger som otroligt viktig för kvaliteten i 

förskolan. Här tycks både pedagoger och föräldrar uttrycka den relationen som en förutsättning för 

trygghet. Ivarson Alm (2013) beskriver också vikten av denna relation och att det är i mötet mellan 

föräldrarna och pedagogerna som föräldrarna skapar sin bild av förskolan. Så verkar också vara fallet 

i denna studie där föräldrarna berättar att de bytte förskola på grund av att deras favoritpedagog fick 

arbete på en privat förskola. Här går det att se vikten av social kompetens hos pedagogerna och som 

Ivarson Alm beskriver det, att ha ett professionellt förhållningssätt. Social kompetens framhölls av 

pedagogerna i studien och är något som beskrivs som en viktig komponent hos pedagogerna av 

Sheridan et al. (2011). Författaren menar att social kompetens är något som pedagoger också försöker 

förmedla vidare till barnen. Detta stämmer även in i denna studie där pedagogerna framhåller vikten 

av att barnen utvecklar en social kompetens och de hänvisar även till läroplanens värdegrund.  
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Andra kompetenser som framhölls av både förskolechefer, pedagoger och föräldrar var utbildning 

och kompetensutveckling. Sheridan et al. (2011) beskrev att det var viktigt för pedagoger att fortbilda 

och utveckla sig själva och följa samhällets utveckling i sitt arbete med barngruppen. Förskolecheferna 

och en del av pedagogerna framhöll här att olikheter bland personal i kompetens kunde vara givande 

för arbetslaget. Att ta till vara på olikheter för att dels få syn på saker ur olika perspektiv men också 

för att kunna lära ut och hjälpa varandra utvecklas och bygga på sina kunskaper. Att fortbilda genom 

att delge varandra var ett tillvägagångssätt som verkade genomsyra verksamheterna. Därmed går det 

att tolka det som att kommunikationen pedagogerna emellan är av ytterst stor vikt och en 

förutsättning för förskolans kvalitet. Detta går att relatera till Brodin, Hollerer, Renblad & Stancheva-

Popkostadinovas (2015)  studie där ”min egen attityd” låg rankad förstaplats i vad som var viktigt för 

kvaliteten i förskolan. 

 

Det kan tolkas som att det finns ambitioner till att kommunikationen mellan de olika nivåerna ska 

förbättras. Främst hos förskolechefer och kvalitetssamordnaren där de pratar om en samsyn i hela 

kommunen och som sträcker sig över de olika nivåerna. Kommunikation mellan olika parter kan ses 

som positivt ur många aspekter men verkar i dagens forskningsläge vara begränsat vilket beskrivs av 

Niikko och Nuutinen (2009). Författarna verkar mena att kommunikationen och samarbetet mellan 

olika skolverksamheter skulle kunna förbättra övergången för barnen från förskola till skola men att 

det sker i för liten utsträckning.  

 

I kvalitetsberättelsen (se bilaga 2) beskrivs kommunens strävandemål om att fler barn ska bli behöriga 

för och fullfölja gymnasiestudier. Det här kan tolkas och sättas i samband med det 

kvalitetssamordnaren berättar att det finns ett intresse i att stärka den röda tråden som ska gå från 

förskola till gymnasium. Kvalitetssamordnaren menar att det inte finns en stark länk mellan 

skolformerna och att det behöver ske mer utbyte och samarbete för att förstå varandras verksamheter 

och kunna lära av varandra. Kvalitetssamordnaren beskrev också att förskolan ligger i framkant 

gällande pedagogisk dokumentation. I kvalitetsberättelsen så nämner de pedagogisk dokumentation 

och sätter det i samband till att fler barn ska bli behöriga för och fullfölja gymnasiestudier. Vilket 

skulle kunna tolkas som att pedagogisk dokumentation är något som förskolan menar på skulle 

fortsätta användas genom hela skolgången för att stärka barnens lust att lära. Ambitionen med att 

använda pedagogisk dokumentation kan ses handla om att utgå från barns intressen och för att få syn 

på barns lärande och se hur det går att utveckla. Detta var något kvalitetssamordnaren verkade mena 

på att skolorna kunde ta efter. Detta blir också tydligt i Niikko och Nuutinens studie där 

förskollärarna framhöll att de ville använda sig av förskolans tradition där dagarna i förskoleklass mer 

kan förändras utefter barnens behov och intressen. Detta skulle kunna tolkas som att det finns tankar 

om att förskolepedagogiken bör föras in i skolan vilket på sikt skulle kunna leda till ett 

paradigmskifte. 

 

Slutsats 

Vår frågeställning var: Vad är kvalitet i förskolan? Det vi i denna studie kommit fram till är att kvalitet 

kan uppfattas olika beroende på ur vilket perspektiv det betraktas. Skolverkets fyra faktorer för 

kvalitet; inne och utemiljö, personalens kompetens, personaltäthet, antalet barn och sammansättning i 

barngrupperna, kan ses som basen för kvalitet då de kan uppfattas som organisatoriska förutsättningar. 
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Förutsättningar som kan förstås vara beroende av politiska beslut och ekonomi. Barnens trygghet och 

tillit både mellan pedagog/barn samt pedagog/förälder kom fram som en viktig förutsättning under 

studiens gång då den kan kopplas till barnens utveckling och lärande. Kvalitet i förskolan är väldigt 

komplext vilket studien synliggör då kvalitet innefattar och kan ses ur så många perspektiv. Kvalitet 

är något som sker och är under ständig utveckling i förskolans verksamhet. Kvalitet står i stark 

koppling till dess förutsättningar och är på så sätt aldrig färdigdiskuterat utan strävar alltid mot 

förbättring.   

Framtida studier 

Under arbetets gång har det dykt upp funderingar kring de olika typerna av barnomsorg. Vad får 

man på en kommunal förskola jämfört med en privat eller med pedagogisk omsorg? Det går att 

fundera över de uppfattningar som finns bland pedagoger och hos föräldrar gällande kvalitet i de 

olika barnomsorgsformerna. I vår studie har informanterna diskuterat både för och nackdelar med 

såväl privata som kommunala förskolor. Genom att undersöka hur dessa olika verksamheter arbetar 

och vilka olika uppfattningar som finns inom respektive form skulle det kanske gå att hitta vilka olika 

förutsättningar och begränsningar som kan vara aktuella i respektive verksamhetsform. Det ställs 

olika krav på de olika verksamheterna vad gäller kvalitet därför skulle det vara intressant att ta reda 

på hur dessa olika verksamhetsformer ska kunna ge barnen likvärdiga förutsättningar inför skolstart. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Informantens yrke: 

Ålder: 

År i yrket: 

Utbildning: 

 

Intervjufråga: 

 

Vad är kvalitet i förskolan för dig? 

 

 

 

 

 

Skolverkets fyra faktorer: (som stöd) 

 

Inne och utemiljö? 

Personalens kompetens? 

Personaltäthet? 

Barngruppens sammansättning och storlek? 

 

 

 

Har ni något förslag på vem jag kan fråga vidare? 
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  Bilaga 2 

Ett utdrag ur en kvalitetsberättelse 

Kvalitetsberättelse 2016/17 
1 Inledning 

Denna kvalitetsberättelse har tagits fram i samverkan mellan skolledning och personal. Varje arbetslag 

på enheten har under året dokumenterat och utvärderat sitt arbete. Dokumentationen sker i olika steg, 

pedagogisk dokumentation och utvärdering samt veckobrev till föräldrar varje vecka och 

sammanfattande kvalitetssäkringar varje termin. 

 

Barn, elever och vårdnadshavare har deltagit i utvärderingen av verksamheten genom enkäter och 

dokumenterade möten. 

 

1.1 Viktiga händelser under läsåret som gått 

På samtliga förskolor inom enheten har arbetet med Grön Flagg pågått utifrån de handlingsplaner 

som utarbetats. Vi är miljöcertifierade med Grön Flagg och arbetet fortsätter. 

 

Eftersom nämnden beslutat om Giftfri förskola pågår det arbetet kontinuerligt och både leksaker och 

sovmadrasser har bytts ut. Även plasttallrikar och muggar har bytts ut mot porslin och glas. 

 

Förskolan har även under läsåret 16/17 erhållit statsbidrag för mindre barngrupper. Det har gjort att vi 

under vt. -17 kunnat utöka personalresursen med 1,0 vilket i sin tur medfört att vi i större utsträckning 

kunnat jobba med mindre grupper även bland de äldre barnen. 

 

1.2 Analys av målen och prioriterade utvecklingsområden för läsåret som gått 

1.2.1 Alla barn och elever ska gå i en förskola, skola eller fritidshem som har miljöcertifiering. 

 

Projektarbetet på samtliga avdelningar har utgått från handlingsplanen för Grön 

Flagg. Förskolan är certifierad enligt Grön Flagg och nästa rapport är klar för att skickas in. 

Aktiviteter 

Vi jobbar vidare med nya handlingsplaner för att behålla vår miljöcertifiering. 

 

1.2.2 Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka 

Pedagogisk dokumentation och DUP (Dokumentation, Utvärdering genom reflektion och analys, 

Planering) är de verktyg vi använder i undervisningen. Det bygger på ett demokratiskt arbetssätt med 

utgångspunkt i barnens behov och intressen. Det är barnens lust till lärande som indirekt styr den 

pedagogiska verksamheten. Vi utmanar barnens nyfikenhet genom att tillsammans söka kunskap 

med hjälp av t.ex. Ipad och dator samt även besök i närmiljön. Glädjen genomsyrar verksamheten och 

tillsammans skapar vi ett gott samarbetsklimat med positiva närvarande pedagoger. 

Aktiviteter 

Arbete med pedagogisk dokumentation. 

 

1.2.3 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom tre år i kommunen ska öka 

Pedagogisk dokumentation och DUP (Dokumentation, Utvärdering genom reflektion och analys, 

Planering) är de verktyg vi använder i undervisningen. Det bygger på ett demokratiskt arbetssätt med 

utgångspunkt i barnens behov och intressen. Det är barnens lust till lärande som indirekt styr den 

pedagogiska verksamheten. Vi utmanar barnens nyfikenhet genom att tillsammans söka kunskap 

med hjälp av t.ex. Ipad och dator samt även besök i närmiljön. Glädjen genomsyrar verksamheten och 

tillsammans skapar vi ett gott samarbetsklimat med positiva närvarande pedagoger. 

Aktiviteter 
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Arbete med pedagogisk dokumentation 

 

1.2.4 Andelen elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet 

svenska och svenska som andra språk ska öka 

I pedagogiska råd och i arbetet med DUP har vi lyft och synliggjort undervisnings begreppet. 

Undervisning är något medvetet som sker i alla möten mellan barn och pedagoger, alltså både i 

vardagen och i planerade aktiviteter. Detta har lett till att pedagogerna blivit mer medvetna om sin 

viktiga roll både när det gäller lärande i allmänhet och barnens språkutveckling i synnerhet. 

Aktiviteter 

Språkutveckling sker i alla aktiviteter både rutinsituationer, lek och planerade aktiviteter när 

pedagoger är aktivt och medvetet närvarande. 

 

1.2.5 Barns och elevers lust att lära ska öka. 

Pedagogisk dokumentation och DUP (Dokumentation, Utvärdering genom reflektion och analys, 

Planering) är de verktyg vi använder i undervisningen. Det bygger på ett demokratiskt arbetssätt med 

utgångspunkt i barnens behov och intressen. Det är barnens lust till lärande som indirekt styr den 

pedagogiska verksamheten. Vi utmanar barnens nyfikenhet genom att tillsammans söka kunskap 

med hjälp av t.ex. Ipad och dator samt även besök i närmiljön. Glädjen genomsyrar verksamheten och 

tillsammans skapar vi ett gott samarbetsklimat med positiva närvarande pedagoger. 

 

  

1.2.5.1 Pedagogisk dokumentation 

Arbetet med DUP upplevs som positivt. Alla är med på att det är ett bra sätt att tydliggöra arbetet 

man gör tillsammans med barnen. Det blir tydligt att barnen har inflytande på den verksamhet som 

bedrivs och det synliggör det goda och medvetna arbete som sker på förskolan. Arbetet fortsätter och 

vi utvecklar det kontinuerligt. Framåt ses pedagogisk dokumentation som ett medel och ett verktyg i 

arbetet med våra mål. 

Aktiviteter 

Utveckling av arbetet med DUP (dokumentation, utvärdering, planering) på veckoplaneringar och 

pedagogiska råd. 

 

1.2.5.2 Lärmiljöer ute och inne 

Innemiljön utvecklas kontinuerligt utifrån barnens behov. Även i utemiljön sker mindre förändringar. 

Både barn och personal deltar i det arbetet. Även planer och förberedelser för större förändringar har 

gjorts och det arbetet fortsätter även om det går trögt. Vi fortsätter arbeta med lärmiljöerna som ett 

mål även kommande läsår. 

Aktiviteter 

Personal, barn och föräldrar utvecklar tillsammans vår ute och innemiljö. 

 

1.2.5.3 Mångfald och jämställdhet 

Under höstterminen pågick ett aktivt arbete med likabehandlingsplan där vi analyserade vad som 

faktiskt står där i samband med revideringen. Detta har lett till att vi i det praktiska arbetet på 

förskolan tänker på hur vi arbetar och förhåller oss i dessa frågor. 

Aktiviteter 

Aktivt integrera likabehandlingsplanen i det pedagogiska arbetet. 

 

1.2.5.4 Språkutveckling och språkförståelse 

I pedagogiska råd och i arbetet med DUP har vi lyft och synliggjort undervisnings begreppet. 

Undervisning är något medvetet som sker i alla möten mellan barn och pedagoger, alltså både i 

vardagen och i planerade aktiviteter. Detta har lett till att pedagogerna blivit mer medvetna om sin 

viktiga roll både när det gäller lärande i allmänhet och barnens språkutveckling i synnerhet. 
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Språk är ett område som vi pekat ut som ett mål att fokusera på även under kommande läsår eftersom 

det är en grund för allt lärande. 

Aktiviteter 

Lärande ska ske i alla rutinsituationer och planerade aktiviteter. 

 

1.2.5.5 Barn som väcker funderingar 

Den fortbildning som pågått under höstterminen i form av förskoleforum och pedagogiska råd har 

gett kunskap om hur vi ska jobba med dessa barn, t.ex.lågaffektivt bemötande och det i sin tur gör att 

pedagogerna känner sig tryggare i sitt arbete med dessa barn och med hela barngruppen. 

 

Aktiviteter 

Fortbildning om barn som väcker funderingar på förskoleforum och pedagogiska råd. 

 

1.2.6 Andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för lärande ska öka upp till 100 % 

I detta mål inkluderar vi både lärmiljöer, mångfald och jämställdhet samt barn som väcker 

funderingar. Det är områden som vi på vår förskola jobbat specifikt med under året och som gör att 

alla barn finns i en inkluderande miljö. 

 

1.2.6.1 Lärmiljöer ute och inne 

Se 1.2.5.2 

Aktiviteter 

Personal, barn och föräldrar utvecklar tillsammans vår ute och innemiljö. 

 

1.2.6.2 Mångfald och jämställdhet 

Se 1.2.5.3 

Aktiviteter 

Aktivt integrera likabehandlingsplanen i det pedagogiska arbetet. 

 

1.2.6.3 Barn som väcker funderingar 

Se 1.2.5.5 

Aktiviteter 

Fortbildning om barn som väcker funderingar på förskoleforum och pedagogiska råd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


