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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att utforska fyra pedagogers erfarenheter av och 

uppfattningar om kvalitetsarbete i förskolan. I studien har jag använt mig av 

kvalitativa intervjuer för att utifrån syftet beröra pedagogernas personliga 

erfarenheter av och uppfattningar om kvalitetsarbetet i förskolan. Intervjuerna 

är genomförda på fyra olika förskolor inom samma kommun. I resultatet 

framkommer det att kvalitetsarbetet enligt pedagogerna handlar om att dels 

synliggöra barnens förutsättningar till lärande och utveckling och dels att 

synliggöra samt skapa medvetenhet för den egna verksamheten. Det 

framkommer även att vissa förutsättningar behövs enligt pedagogerna för att 

verkställa kvalitetsarbetet i verksamheterna. I studien synliggörs både lika och 

olika erfarenheter och uppfattningar om kvalitetsarbete samt perspektiv på vad 

som utgör kvalitet.  

 

Nyckelord: Erfarenheter, förskola, förutsättningar, kvalitet, kvalitetsarbete, 

pedagoger, uppfattningar 
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 Inledning  
Denna studie handlar om kvalitetsarbete i förskolan. Ekström (2007) beskriver 

att i den decentralisering som skedde av förskolan under åttiotalet till styrning 

på kommunal nivå, riktades fokus på förskolans roll, innehåll och kvalitet. Att 

det ska eftersträvas kvalitet i förskolan är ingenting nytt beskriver Ekström, men 

genom att förskolan även blev en del av det svenska välfärdssystemet 

grundlades betydelsen av ett kvalitetsarbete i förskolan. Ett förtydligande av 

kvalitetsarbete uppkom i vidare ordning genom den revidering som 

genomfördes av läroplanen 2010, då Skolverket (2008) i en utvärdering av 

förskoleverksamheter, bland annat bekräftat att förskolor hade brist på kunskap 

kring hur kvalitetsarbetet skulle genomföras samt dess syfte. För att tydliggöra 

vad kvalitetsarbete handlar om, beskrivs i den reviderade läroplanen 

(Skolverket, 2016) att förskolan systematiskt ska följa upp, analysera samt 

utvärdera sin kvalitet. Det vill säga hur planering, innehåll, och genomförande 

utvecklas, för att skapa bästa förutsättningar för varje barns lärande och 

utveckling. 

 

Skolinspektionen (2012) är den myndighet som fått i uppdrag av staten att 

granska förskolans verksamhet och att kvalitetsarbetet sker i enighet med 

förskolans läroplansmål. Det övergripande syftet med kvalitetsgranskningen är 

att kartlägga varje förskoleverksamhets kvalitet. Granskningen av kvalitén sker 

utifrån vad redan fungerar i verksamheterna och vilka utvecklingsområden som 

verksamheterna vidare behöver sträva mot. Därmed är det enligt 

Skolinspektionen viktigt att all personal som arbetar i förskolan följer upp, 

utvärdera och utvecklar sin verksamhets kvalitet.  

 

Trotts att kvalitetsarbetet tydliggjorts i läroplanen visar Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2012) att det i förskolorna finns vissa motsättningar kring 

kvalitetsarbetets innebörd och hur det ska realiseras i förskolan. Insulander och 

Svärdemo Åberg (2014) samt Vallberg Roth (2015) som är kritisk till förskolans 

styrdokument samt statliga granskningars beskrivning av kvalitet i 

kvalitetsarbetet, menar att förskolan allt mer riktas mot att skolifieras. Enligt 

författarna handlar det om att verksamhetens kvalitet i flertalet förskolor, 

bedöms utifrån enbart barnens lärande och att de förutsättningar som skapats 

för lärande osynliggörs i kvalitetsarbetet. Holmberg (2015) beskriver även att 

det finns en okunskap samt osäkerhet hos pedagoger, kring vad som ska stå i 

fokus för utvärderingen i kvalitetsarbetet och om det är verksamhetens, det 

enskilda barnets eller barngruppens utveckling som ska utvärderas eller 

bedömas. Vallberg Roth (2015) redogör för det dilemma som finns kring 

kvalitetsarbetet, vilket det å ena sidan ska syfta till resultat av verksamhetens 

kvalitetsutveckling, men att detta å andra sidan kräver en utvärdering av vilka 

förmågor som barnen utvecklat. Eftersom kvalitet enligt Vallberg Roth (2015) 
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vidare är ett flerdimensionellt begrepp, innebär det även att det finns olika 

perspektiv hos förskolor på vad kvalitetsarbetet går ut på och vilken kvalitet 

som ska eftersträvas.  

 

Utifrån ovanstående redogörelser finner jag därmed kvalitetsarbetet som ett 

komplext och svårfångat arbete bestående av många olika delar som 

tillsammans ska bidra till uppföljning, utvärdering samt utveckling av 

verksamhetens kvalitet. Jag förstår det även som att det hos pedagoger samt 

övrig personal i förskolan, finns svårigheter med definiera kvalitetsarbetets 

innebörd och vilken kvalitet som ska eftersträva. Eftersom det enligt förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) är pedagogen som har ansvaret för att 

kvalitetsarbetet sker i enighet med läroplansmålen, kommer jag i denna studie 

undersöka en mindre grupp pedagoger erfarenheter av och uppfattningar om 

kvalitetsarbete i förskolan. Främst kommer jag in denna studie fokusera på vad 

kvalitetsarbetet handlar om, hur pedagogerna uppfattar kvalitet i 

kvalitetsarbetet, samt vilka förutsättningar som behövs för att realisera 

kvalitetsarbetet i förskolorna.  
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 Bakgrund 
Den tidigare forskningen som jag funnit kring området presenteras här i 

bakgrunden. Inledningsvis presenteras den betydelse som kvalitetsarbetet har 

för att leda det pedagogiska arbetet och förskolans kvalitet. Detta följs av en mer 

ingående redogörelse för kvalitet och de olika perspektiv som finns kring 

begreppet. Vidare redogörs att det finns olika perspektiv kring 

lärandeaspektens betydelse i kvalitetsarbetet och att kvalitetsarbetet utgörs av 

olika kvalitetsdimensioner. De dilemman som framkommer kring vad eller 

vems utveckling som kvalitetsarbetet ska handla om presenteras således, för att 

avslutas med olika redogörelser kring hur pedagogernas kunskap och 

förhållningssätt till kvalitetsarbetet påverkar verksamhetens kvalitet 

 

Betydelsen av kvalitetsarbete i förskolan för att vägleda 
det pedagogiska verksamhetsarbetet 

Enligt Vallberg Roth (2015) har den svenska förskolan ingen specifik lag som 

uttalar särskilda krav för vilka mål som ska uppfyllas. Detta innebär enligt 

författaren att den kvalitetsinriktade arbetet i förskolan sker genom den tolkning 

som varje pedagog gör utifrån olika styrdokument. Eftersom förskolans 

uppdrag inte heller riktas mot uppnåendemål utan mot strävandemål, blir 

kvalitetsarbetet viktigt då det utgör vägledande riktlinjer för hur det 

pedagogiska arbetet ska gå till och vilken kvalitet som ska eftersträvas. I 

Skolverkets dokument Förskolan (Skolverket, 2016) står det att kvalitetsarbetet 

både ska ske och granskas i relation till förskolans läroplansmål, såsom 

vetenskaplig forskning och beprövade erfarenheter. Det är ett långsiktigt arbete 

som ska ske strukturerat och kontinuerligt, vilket varje förskoleverksamhet 

ansvarar för att finna egna strategier och verktyg för kvalitetsarbetet. Förutom 

att kvalitetsarbetet ska syfta till att, följa upp, utvärdera samt utveckla varje 

förskoleverksamhetens kvalitet, finns vidare hos Skolverket ett övergripande 

syfte att på så sätt likställa förskolors kvalitet. (Ibid.). Johansson, Pramling 

Samuelsson samt Sheridan (2009) ställer sig kritisk till detta, vilket författarnas 

studie visar på att det finns en allt större variation vad det gäller kvalitén mellan 

olika förskolor. Enligt författarna tenderar klyftorna mellan förskolornas 

kvalitet snarare öka än minska. En bidragande orsak till detta menar författarna 

är pedagogernas förhållningssätt till det pedagogiska innehållet i verksamheten 

och huruvida det bidrar till kunskapsutveckling i samspelet mellan pedagog och 

barn. Eftersom kvalitetsarbetet enligt Insulander och Svärdemo Åberg (2014) 

kan ske på olika sätt, blir den enskilda förskolans verksamhetsplanering och 

målsättningar en betydelsefull del i kvalitetsarbetet. Dock förutsätter 

kvalitetsarbete enligt författarna att samtlig personal i förskolan kan urskilja och 

definiera vad kvalitet är. 
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Kvalitetsarbete- en strävan efter kvalitet 

Insulander och Svärdemo Åbergs (2014) samt Brodin och Renblads (2012) 

redogör för att kvalitet är ett svårfångat begrepp. Författarna beskriver att trotts 

läroplanens redogörelse för den kvalitet som ska eftersträvas i arbetet, kan 

begreppet även ses som subjektivt, vilket det tolkas och förstås utifrån 

individen. Författarna redogör i likhet med Vallberg Roth (2015) att betoningen 

på vilken kvalitet som ska eftersträvas i kvalitetsarbetet därmed har förändrats 

under åren. Likaså kan inte begreppet tas förgivet, då betydelsen av kvalitet 

formas i den kontext som begreppet utgår i.   

 

Ekström (2007) framhäver att det finns ett normativt perspektiv på kvalitet inom 

förskolans pedagogiska arbete, som bör problematiseras. Enligt Ekström bör 

frågan om vilken form av utveckling, eller vilken form av individer förskolan 

vill skapa inför framtiden kritiskt granskas. I likhet med detta redogör Brodin 

och Renblad (2012) för att kvalitet är ett begrepp som bör användas med 

eftertanke och kritiskt övervägande i kvalitetsarbetet. Enligt Vallberg Roth 

(2015) samt Olin och Rönnerman (2013) kan förskolors perspektiv på vilken 

kvalitet som ska eftersträvas i kvalitetsarbete, ses som ett resultat av de olika 

faktorer och styrning som råder i förskolan. Att lärandeaspekten således enligt 

Vallberg Roth och Ekström (2007) eftersträvas allt mer i kvalitetsarbetet, är en 

följd av dagens strukturella styrning av kvalitet och ökade fokus samt syn på 

lärande. Eidevald (2013) som i likhet skildrar ett ökat fokus på mätning av 

barnens kunskaper i förskolan, problematiserar det normativa perspektivet på 

kvalitet. Enligt Eidevalds redogörelser kan kvalitetsarbetet oavsett innehåll och 

syfte inte bidra till någon mätning av förskolans kvalitet. Kvalitetsarbetet visar 

inte någon sanning utan synliggör endast de konstruktioner samt variationer av 

pedagogiskt lärandeinnehåll som erbjudits barnen förskolan, beskriver 

författaren.  

 

Kvalitetsarbete betydelse för ett utvecklat lärande 

Att det finns olika perspektiv kring lärandeaspekten betydelse i kvalitetsarbetet, 

är någon som framkommer i Eidevalds (2013) och Johansson et als (2009) 

redogörelser. Medan Eidevald menar att utvärdering av barnens utvecklade 

lärande inte kan uppvisa en slutsats om verksamhetens kvalitet, menar 

Johansson et al i motsats att lärandeaspekten är grunden för kvalitet, vilket den 

har en central roll i kvalitetsarbetet. Johansson et al beskriver att det är viktigt 

att pedagogerna i kvalitetsarbetet har ett målorienterat- samt lärarorienterat 

förhållningssätt, med tydliga mål för verksamheten i syfte att förutsätta för 

barnens lärande. I Johansson et als studie framträder dock ett tvådelat 

perspektiv mellan pedagogerna kring fokus på lärande i kvalitetsarbetet. 

Lärandet betraktas å ena sidan av en grupp pedagoger som grunden för kvalitet 

i förskola, vilket fokus i arbetet ska vara att möjliggöra för utveckling av barnens 

kunskaper kring främst språk och matematik. Å andra sidan finns en annan 

grupp pedagoger som är kritiska till lärandets betydelse i kvalitetsarbetet, då de 

inte anser lärande av specifika ämneskunskaper som viktig i förskolan. Dessa 
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pedagoger uppfattar i likhet med pedagogerna i Ekströms (2007) studie att 

kvalitetsarbetet istället bör riktas med fokus på förutsättningar för barnens 

utvecklande av sociala färdigheter. Medan Ekström redogör för ett kritiskt 

perspektiv på lärande, beskriver Johansson et al i motsättning att bristen på 

lärandemål i kvalitetsarbetet kan begränsa verksamhetens kvalitet. Följaktligen 

beskriver Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) att fokus på enbart 

utvärdera barnens förmågor, är ett omfattande problem inom förskolan. Enligt 

författarna riskerar de förutsättningar som skapats i verksamheten för barnens 

utveckling och lärande, att bortses av pedagogerna. Insulander och Svärdemo 

Åberg (2014) beskriver att det är pedagogernas utformande av verksamhetens 

pedagogiska innehåll och miljö, som i grunden påverkar vilka förutsättningar 

som barnen får till utveckling och lärande.  

 

Olika dimensioner av kvalitet i kvalitetsarbetet 

Johansson et al (2009) redogör för att kvalitetsarbetet består av flertal olika steg 

som bör ske i strukturerad ordning för att kunna uppmärksamma 

verksamhetens kvalitet. Dessa steg utgörs av hur verksamheten planerar, 

dokumenterar, följer upp och analyserar barns lärande i syfte att synliggöra och 

utvärdera de möjligheter som skapas för barnens utveckling. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2009) beskriver att kvalitet inte är något existerar eller 

skapas av sig självt i förskolan, vilket det istället utvecklas genom olika samspel 

mellan pedagog och barn och mellan barn och omgivning. Genom 

kvalitetsarbetet kan dessa samspel synliggöras, analyseras och utvärderas, 

vilket bidrar till medvetenhet för de former av lärande som barnen erbjuds i 

verksamheten. Samspelen fördelas således in i olika kvalitetsdimensioner, vilket 

målet är att bidra till barnens kunskapsutveckling. (Ibid). 

 

Den första dimensionen som enligt Sheridan (2007) benämns som 

samhällsdimensionen, handlar om de samhälleliga förväntningar och krav som 

beskrivs i förskolans olika lagar och styrdokument. Förskolans uppdrag är att i 

enighet med läroplanen förbättra kvalitén i lärandemiljöer för att främja barnens 

lärande. Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) beskriver att i utvärderingen 

av kvalitetsarbetet analyseras förbindelsen mellan styrdokument och barnens 

lärande, för att synliggöra hur uppdraget förstås och impliceras av pedagogerna 

i verksamheten. Vidare följer lärardimensionen som enligt Sheridan (2007) består 

av pedagogernas förhållningssätt till, pedagogiska medvetenhet kring och 

strategier för barnens inlärningsprocesser. Här handlar det om att pedagogerna 

utvärderar och analyserar hur valda aktiviteter och innehåll, samspelet mellan 

barn och pedagog och den egna yrkesrollen möjliggör för barnens lärande.  

Huruvida vilka demokratiska rättigheter barnen således får i förskolan 

behandlas enligt Sheridan inom barndimensionen. Enligt Sheridan handlar det 

om att pedagogerna utvärderar och analyserar barnens möjlighet till delaktighet 

och inflytande i planering och genomförande av läroprocesser och om det bidrar 

till utveckling av barnens kunskaper i enighet med styrdokument. Dock är detta 

ett dilemma i kvalitetsarbetet beskriver Brodin och Renblad (2012) och som 
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utifrån sin studie menar att barnens inflytande inte alltid verkställs i arbetet. 

Slutligen beskriver Sheridan (2007) verksamhetsdimensionen som den utvärdering 

och analys av vilka möjligheter till inlärningssammanhang de föregående tre 

dimensionerna skapar tillsammans och hur det bidrar till tolkning av 

verksamhetens kvalitet. 

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2009) redogör för att de fyra dimensionerna 

därmed är betydelsefulla delar i kvalitetsarbetet, eftersom de tillsammans bildar 

en helhetsbild av det pedagogiska verksamhetsarbetet och hur det skapar 

förutsättningar för att berika och utveckla barnens erfarenheter och kunskaper. 

Sheridan (2007) liksom Lager (2010) redogör för att utvärdering och analys av 

den egna verksamheten utifrån de fyra olika dimensionerna, inte endast 

möjliggör för synliggörande av verksamhetens pedagogiska arbete och kvalitet. 

Båda författarna beskriver att dimensionerna även synliggör och kan skapa 

medvetenhet för den komplexitet som finns kring olika delar och processer i 

verksamheten. Insulander och Svärdemo Åberg (2014) redogör för betydelsen 

av att alla som arbetar inom den givna förskoleverksamheten, har medvetenhet 

för de olika delarnas relationer. Det möjliggör enligt författarna för gemensam 

förståelse kring hur verksamhetens innehåll konstruerats.  

 

Barnet eller barnens utveckling och lärande som fokus i 
kvalitetsarbetet 

Även om kvalitetsarbetets införande i förskolan enligt Brodin, Hollerer samt 

Renblad (2014) bidragit till en förbättring av förskolors uppföljning, utvärdering 

och utveckling av verksamhetens kvalitet, så finns inom kvalitetsarbetet både 

utmaningar och motsättningar. Ett dilemma som Brodin et al liksom 

Gustavsson, Lager och Sheridan (2015) beskriver att flertalet förskolor ställs 

inför, är förmågan att kunna balansera det individuella barnets och 

barngruppens förutsättningar till utveckling och lärande i kvalitetsarbetet. 

Gustavsson et al beskriver att planeringen av verksamheten utgår i en 

individualistisk utgångspunkt, medan utvärderingen utgår i en kollektiv utifrån 

hela barngruppen. Samtidigt framträder olika perspektiv på detta i forskningen, 

där Brodin et al (2014) i motsatts till Sandberg, Sheridan och Williams (2014) 

redogör för ett individfokuserat perspektiv på utvärdering och utveckling. 

Medan Brodin et al är kritisk till att förskolor riktar allt mer fokus mot en 

utvärdering utifrån individen, menar Sandberg et al att en utvärdering av 

barngruppen inte går att frångå. För att vidareutveckla detta beskriver Kärrby 

(2001) att barnets individuella utveckling är ett resultat av det lärande som 

hon/han inhämtat tillsammans med andra barn och vuxna. Johansson et al 

(2009) beskriver dock att en individinriktad utgångspunkt är central för att 

realisera kvalitetsarbetet. Författarna menar att barnets individuella utveckling 

inte kan separeras från det lärandeinnehåll som erbjuds av pedagogerna och 

pedagogerna kan inte utvärdera verksamhetens kvalitet utan att studera vad 

varje barn utvecklat.  
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Utvärdering av barnens utveckling eller verksamhetens 
kvalitetsutveckling- ett dilemma inom kvalitetsarbetet 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014) redogör för att när det gäller förskolans 

uppdrag och huruvida det utifrån läroplanen är verksamheten eller barnen som 

ska utvärderas, framkommer motsättningar i pedagogers förhållningssätt. 

Författarna menar att när blicken i kvalitetsarbetet egentligen ska riktas mot att 

utvärdera verksamhetens kvalitetsutveckling, hamnar den snarare vid att 

utvärdera eller bedöma barnens utveckling. Enligt författarna hamnar på så sätt 

även helhetsperspektivet av förskolans verksamhet och vilka förutsättningar 

som skapats för barnens lärande och utveckling, i skymundan i kvalitetsarbetet. 

Dokumentationen beskrivs av Insulander och Svärdemo Åberg samt Holmberg 

(2015) som central i att systematiskt följa och analysera barnens 

lärandeprocesser. Dock kopplas inte alltid dokumentationen till utvärdering av 

verksamheten, vilket innefattar att analyser av barnens lärande enbart används 

till bedömning av barnens utvecklade förmågor. Till skillnad beskriver Bjervås 

(2011) och Lindgren Eneflo (2014) utifrån sina studier, att dokumentation av 

barnens lärande blir ett underlag för att i kvalitetsarbetet utvärdera 

verksamhetens kvalitet. Då Bjervås menar att det är svårt att frångå någon form 

av utvärdering kring barnens kunnande, ställer sig Lindgren Eneflo i 

motsättning frågande till om en utvärdering av barnet utvecklade lärande 

verkligen kan påvisa en utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. 

Lindgren Eneflo som är kritisk till detta menar att pedagogernas uppfattningar 

om och syn på barn, lärande, kunskapsinnehåll och dess egna pedagogiska roll, 

påverkar vad som synliggörs i dokumentationen och på så sätt vad som 

utvärderas i kvalitetsarbetet.  

 

Pedagogens kunskaper och uppfattningar om 
kvalitetsarbetet påverkar verksamhetens kvalitet 

Ekström (2007) liksom Holmberg (2015) beskriver att den teoretiska kunskapen 

värderas allt mer i förskolorna, vilket det ses som en förutsättning för att 

realisera kvalitetsarbetet. Ekström problematiserar detta med att beskriva 

huruvida pedagogernas kunskaper grundläggs i vilken utbildning de besitter, 

vilket får betydelse för hur de förhåller sig till olika aspekters betydelse i 

kvalitetsarbetet och vilken kvalitet som eftersträvas. Johansson et al (2009) 

beskriver att den teoretiska kunskapen är central för pedagogernas 

förhållningssätt till och medvetenhet för verksamhetens innehåll. Det handlar 

enligt författaren om att som pedagog kunna hantera kvalitetsarbetets alla olika 

delar, som att planera, dokumentera, följa upp och analysera barnens lärande 

samt utvärdera verksamhetens kvalitetsutveckling. Enligt Johansson et al räcker 

det inte därmed att endast utveckla kunskap eller medvetenhet inom endast en 

del av kvalitetsarbetet. Således beskriver både Anstett et al (2007) och Ekström 

(2007) utifrån sina studier att teoretisk kunskap kring kvalitetsarbetet bidrar till 

ökad pedagogisk självkänsla och trygghet hos pedagogerna. Det som dock 

enligt Anstett et al är avgörande för att de teoretiska kunskaperna ska omsättas 

till praktiska erfarenheter som möjliggör utveckling av verksamheten, är att 
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pedagogerna kontinuerligt får möjlighet till reflektion och analys av det egna 

kvalitetsarbetet. I Johansson et al (2009) studie framkommer det att många 

förskolor trotts tillgång till teoretisk kunskapsutveckling kring kvalitetsarbetet, 

ofta finner att de inte har tid att följa upp och behandla de nya kunskaperna. 

Resultatet av studien visar även att de nya kunskaperna på så sätt inte realiseras 

i kvalitetsarbetet, vilket begränsar verksamhetens kvalitetsutveckling. Därmed 

utgör de teoretiska kunskaperna enligt Holmberg (2015) inte i sig någon 

förutsättning för att kunna realisera ett visst arbetssätt.  Johansson et al liksom 

Ärlemalm Hagsér (2012) beskriver att det i slutänden är pedagogerna som 

genom sitt förhållningssätt, uppfattningar samt medvetenhet som har makten 

att möjliggöra eller begränsa verksamhetens kvalitetsarbete. Johansson et al 

beskriver att pedagogernas egna personliga uppfattningar om kvalitetsarbetet 

påverkar deras förhållningssätt, vilket i vidare ordning påverkar vilket lärande 

de organiserar för samt vilket kunnande de vill utveckla hos barnen. I Sandberg 

och Ärlemalm Hagsérs (2011) studie framträder kvalitetsarbetet att misstolkas 

av pedagoger, då det uppfattas ska ske så snabbt som möjligt. Författarna 

beskriver att kvalitetsarbetet är en ständigt fortgående process, vilket 

utmaningen för flertalet pedagoger är att ha tålamod samt att se det som ett 

systematiskt arbete. Enligt Johansson et al (2009) riskerar således en 

överskattning av kvalitetsarbetet, att verksamhetens kvalitet blir begränsat. Att 

förhålla sig kritisk till det egna kvalitetsarbetet är en utmaning, men är också det 

som möjliggör verksamhetens kvalitetsutveckling (ibid.). 
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att utforska fyra pedagogers erfarenheter av och 

uppfattningar om kvalitetsarbete i förskolan.  
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 Metod 
I metoden presenteras det metodval jag gjort för denna studie, samt hur jag gått 

till väga vid insamling av datamaterial, genomförande och analys. Etiska 

överväganden, studiens tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet 

presenteras även. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.  

 

Val av metod 

Med utgångspunkt i syftet att utforska fyra pedagogers erfarenheter av och 

uppfattningar om kvalitetsarbetet i förskolan, valde jag för denna studie en 

kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer. I studien ville jag försöka närma 

mig en möjlig förståelse för pedagogers erfarenheter av och uppfattningar om 

kvalitetsarbete i förskolan, genom att ta del av deras berättelser. En kvalitativ 

studie syftar enligt Bryman (2011) till att söka förståelse, till motsatts mot en 

kvantitativ studie som strävar efter generalisering och jämförelse. 

 

Val av metod för att samla in data 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att intervjumetod är med fördel i 

kvalitativa studier, genom att det skapar förutsättningar för nya kunskaper om 

exempelvis social förhållanden, människors känslor och uppfattningar kring ett 

specifikt fenomen. För att närma mig pedagogers erfarenheter av och 

uppfattningar om kvalitetsarbete, inhämtades datainsamlingen genom 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer gav mig möjlighet att anpassa intervjufrågorna i relation till det 

pedagogerna berättar, vilket intervjufrågorna inte behövde ställas i någon 

vidare ordning. Som grund för intervjun använde jag mig utav ett färre antal 

öppna frågor, vilket kompletterades med följdfrågor under intervjuns gång. 

Med följdfrågorna kunde jag finna svar på fler frågor, vilket gav mig möjlighet 

till ett bredare perspektiv eller/och en djupare förståelse kring det studerade. 

Således använde jag mig utav ljudinspelning som kompletterades med 

anteckningar under intervjuerna, för att kunna göra en sådan bra analys som 

möjligt. Det i sin tur gav i möjlighet till att visa en tydligare bild av det 

pedagogerna berättat i intervjuerna. Ljudinspelning och anteckningar blev även 

med hänseende till Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) ett sätt att återgå och 

följa upp intressanta synpunkter som pedagogerna beskriver och som jag för 

analysen uppfattade relevant att finna mer kunskap kring. Anteckningar blev 

även ett stöd för att uppmärksamma sådant som inte framkom i 

ljudinspelningarna, som exempelvis pedagogernas kroppsspråk.  

 

Urval och genomförande 

Utifrån syftet att utforska fyra pedagogers erfarenheter av och uppfattningar om 

kvalitetsarbete i förskolan, var det naturligt att välja förskolan och pedagoger 

som område och informanter för studien. Denna form av urval som jag gjort 
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benämns enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) för ett tvåstegsurval. 

Bryman (2011) redogör för att kvalitativa studier står inför dilemmat om hur 

många informanter som är nödvändigt för att uppnå teoretisk mättnad, eller det 

vill säga när data inte längre tillför något nytt. Då det är fyra pedagogernas 

personliga erfarenheter och uppfattningar som står i fokus för studien, strävade 

jag inte efter att finna mättnad. Jag menar att fler intervjuer inte med säkerhet 

bidragit till ett resultat som kan ses som sanningsenligt.   

 

Till att börja med tog jag kontakt med de fyra förskolorna som befann sig i en 

närliggande kommun. Urvalet för förskolorna grundade sig i vad Bryman (2011) 

benämner för bekvämlighetsurval, vilket innefattar att jag gjorde valet utifrån 

förskolornas tillgänglighet. Således hade jag varit i tidigare kontakt med en utav 

förskolorna. Till att börja med kontaktade jag förskolecheferna på de valda 

förskolorna via telefon, för att informera om studien och få deras godkännande 

till att genomföra studien. Efter godkännande av förskolecheferna, blev nästa 

steg att kontakta pedagogerna. För att informerar pedagogerna kring studien 

och få deras godkännande till deltagande, valde jag även här i första hand 

kontakta dem via telefon. Detta kompletterades med ett missiv (se bilaga 1), där 

jag beskriver studiens syfte samt att deras deltagande sker med hänseende till 

Vetenskapsrådets (2011) etiska principer. Samtliga pedagoger fick ta del av 

missivet vid själva intervjutillfället. En av pedagogerna fick även efter eget 

önskemål ta del av missivet innan intervjuns genomförande. Ett 

ställningstagande som jag gjorde utifrån detta var att det kunde komma påverka 

datamaterialet. Dock valde jag ändå detta övervägande med medvetenhet för 

att pedagogen annars kanske valt att avstå sitt deltagande i studien. 

 

Vid själva intervjutillfällena fick pedagogerna börja med att läsa igenom 

missivet, i syfte att på plats få deras muntliga godkännande till att spela in 

intervjuerna. Missivet fick pedagogerna sedan behålla, utifall de fann behov av 

att kontakta mig angående studien. Utifrån intervjufrågorna (se bilaga 2) fick 

pedagogerna självmant berätta kring deras erfarenheter av och uppfattningar 

om kvalitetsarbetet. Följdfrågor ställdes vidare utifrån det som framkom under 

intervjuerna, för att ge pedagogerna möjlighet att utveckla sina beskrivningar. 

Syftet med intervjufrågorna var att de skulle fungera som ett stöd för att rikta 

pedagogerna redogörelser mot studiens syfte.  

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att en intervju påverkas av 

olika faktorer och som i sin tur påverkar det slutliga datamaterialet. Enligt 

författarna är det därmed viktigt att informanterna vid intervjun känner sig 

trygg. Jag såg förskolan som en given plats för intervjuns genomförande, då det 

är en miljö som pedagogerna möter dagligen och är bekant med. Med vetskap 

för pedagogernas begränsade möjligheter till tid för att delta i en intervju, hade 

jag ändock avsatt en timmes intervjutid för att vara säker på att det fanns tid för 

pedagogerna att få föra sina resonemang. Själva intervjuerna tog cirka fyrtiofem 

minuter till en timme att göra, vilket den timme jag avsatt för intervjutid var 

med fördel för att hinna ta del av sådant som för studiens syfte var av betydelse. 



  

 

16 

 

Pedagogerna fick slutligen en gåva, för att visa min uppskattning för deras 

deltagande i studien. 

 

Analys och bearbetning av datamaterial  

Bearbetningen av datamaterialet började med att jag lyssnade igenom varje 

intervju var för sig, samtidigt som jag gjorde en transkribering av det inspelade 

datamaterialet. Därefter lyssnade jag igenom intervjuerna en gång till, för att 

vara säker på att något som sagts inte förbisetts eller feltolkades vid 

transkriberingen. För att kunna analysera det transkriberade datamaterialet 

använde jag mig av en metod som Bryman (2011) benämner för kodning av 

nyckelord. Det innebar att jag sorterade datamaterialet, genom att stryka under 

sådant som jag fann intressant för studiens syfte. Kodningen bidrog till att jag 

kunde synliggöra begrepp samt mönster i intervjuerna, vilket jag utifrån dessa 

sedan skapade olika kategorier. För att vid ett senare skede inte måsta ta sig an 

en stor mängd datamaterial samt för att underlätta inför urvalet av teorier, valde 

jag att efter varje intervjus genomförande direkt koda det datamaterial jag fått 

fram. Detta innefattar att jag kodade datamaterialet, innan nästa intervjus 

genomförande. Enligt Bryman (2011) är det bättre att ha för många än för få 

nyckelord vid analysen, vilket jag även i det tidiga skedet av analysen började 

med att plocka ut flera nyckelord. När kodningen av samtliga intervjuer var 

utförd, gjordes slutligen en gemensam kodning. Vid den gemensamma 

kodningen jämförde jag de kategorier som jag skapat utifrån de begrepp och 

mönster som jag kodat i varje intervju, för att finna eventuella likheter och 

olikheter mellan de olika intervjuerna. Dock har jag inte fokuserat att i resultatet, 

redovisa jämförelser mellan pedagogernas redogörelser. Några exempel på 

gemensamma kategorier som vidare framkom i samtliga intervjuer var barnens 

förutsättningar till lärande och utveckling, samt fokus på lärande i 

kvalitetsarbetet två kategorier som framkom i samtliga intervjuer. Av 

kategorierna formades vidare olika teman och som presenteras i resultatets 

inledning.  

 

 

Etiska överväganden 

Öberg (2015) redogör för att en viktig del utav studien handlar om de etiska 

åtaganden som vidas både vid bemötandet av informanterna i 

intervjusituationerna som huruvida de informeras om studiens syfte och deras 

deltagande. Vid de intervjuer som genomförts i studien har jag tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2011) etiska principer. Med hänsyn till att det fordras ett 

informerat samtycke från de deltagande i studien, informerades pedagogerna 

både muntligt som med ett missiv kring studiens syfte, samt att deras 

deltagande var frivilligt. Det innebar att pedagogerna när som helst under 

studiens gång fick rättighet till att avsäga sig sitt deltagande. Intervjuerna 

skedde därefter genom ett muntligt godkännande av pedagogerna till deras 

deltagande, samt för ljudinspelning. Pedagogernas identiteter har i studien 
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behandlas konfidentiellt, i syfte att säkra deras anonymitet. Vad jag dock har 

haft i åtanke är att jag inte kunnat garantera pedagogerna absolut anonymitet, 

då de inte är okända för varken mig eller dem själva. Då det samlade 

datamaterialet endast skulle användas i syfte för studien, informerades 

pedagogerna slutligen om detta nyttjande.  

 

Tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet 

Stukát (2011) beskriver att när det handlar om att undersöka studiens kvalitet, 

så utgör reliabilitet, validitet och generaliserbarhet viktiga aspekter. Reliabilitet 

som med andra ord beskriver studiens tillförlitlighet, handlar enligt Bryman 

(2011)  om en upprepning av studien skulle kunna visa samma resultat, eller om 

resultatet påverkas av tillfälliga premisser. Bryman (2011) beskriver att 

forskaren utgör i sig den viktigaste och den mest betydande personen för den 

kvalitativa studiens reliabilitet. Ett ställningstagande som jag gjort är att min 

personlighet såsom vilka frågor jag ställde under intervjuerna och på vilket sätt, 

kan ha haft inverkan på det som framkom i intervjuerna. Jag menar därmed att 

resultatet inte kan bli detsamma vid upprepning av denna kvalitativa studie. Jag 

valde således att använda mig utav ett mindre antal öppna frågor, vilket jag såg 

som fördelaktigt för att ge pedagogerna möjlighet att få berätta utifrån sina egna 

ord. De öppna frågorna möjliggjorde att fler variationer av aspekter även kunde 

synliggöras i intervjuerna, vilket kan stärka studiens reliabilitet. Analysen av 

datamaterialet i denna kvalitativa studie har vidare skett genom tolkning. 

Utifrån vad Svensson (2015) beskriver har jag tagit hänsyn till att datamaterialet 

kan tolkas på flera olika sätt. Något jag reflekterar kring vad gällande studiens 

reliabilitet är att fler variationer av tolkningar möjligen kunde ha synliggjorts, 

om jag varit en person till i genomförandet av denna studie. Återkommande 

genomgångar av datamaterialet menar jag ändå blev ett sätt att uppmärksamma 

samt kritiskt granska mina egna tolkningar, vilket kan öka studiens reliabilitet.  

 

Validitet handlar således med hänseende till Bryman (2011) om jag i studien 

resultat kan ge en giltig bild av det som jag från början bestämt mig för att 

undersöka. Vad gällande den interna validitet, så handlar det om de slutsatser 

jag gjort i analysen och som synliggörs i studiens resultat kan se som giltiga. Jag 

menar att resultatet i studien kan se som giltigt på så sätt att det ger en bild av 

pedagogers erfarenheter av och uppfattningar om kvalitetsarbete i förskolan. 

Dock vad gällande den externa validiteten, så kan resultatet i studien inte 

generaliseras till andra förskolor eller pedagogers redogörelse för 

kvalitetsarbete.  

 

Syftet i denna kvalitativa studie var att utforska fyra pedagogers erfarenheter av 

och uppfattningar om kvalitetsarbete i förskolan, vilket min avsikt inte var att 

generalisera resultatet till en större grupp pedagogers erfarenheter och 

uppfattningar. Med hänseende till Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) tog jag 

ställning till att det begränsade antalet intervjuer skulle kunna komma påverka 

att studien inte uppnår samma säkerhet som om resultatet skulle ha baserats på 



  

 

18 

 

fler intervjuer än fyra. Då det är fyra pedagogers personliga erfarenheter och 

uppfattningar som studien riktar sig mot, menar jag med hänseende till Stukát 

(2011) att mängden av deltagare inte utgör samma betydelse. Jag strävade med 

andra ord inte efter mängden olika eller lika erfarenheter och uppfattningar, 

utan vilka variationer av erfarenheter och uppfattningar som pedagogerna har 

kring kvalitetsarbete. Betydelsen för denna kvalitativa studie låg vid att i 

analysen uppnå en såda trovärdig och bred bild som möjligt av pedagogernas 

redogörelser. Det innefattar att jag bedömde ett innehållsrikt datamaterial som 

mer relevant för analysen, än en bred repertoar av informanter.  

 

Metoddiskussion  
I denna studie har jag endast haft möjlighet till att genomföra intervjuer med 

fyra pedagoger inom samma kommun. En bredare bild av pedagogers 

erfarenheter av och uppfattningar om kvalitetsarbetet i förskolan, kunde 

möjligen ha skildrats om jag gjort intervjuer med fler pedagoger från förskolor i 

fler kommuner. Att jag således varit i kontakt med en utav förskolorna kan ha 

påverkat studiens reliabilitet, då det möjligen haft påverkan på det pedagogen 

berättat i intervjun.   

 

Vid den intervju där jag i förväg utifrån pedagogens önskemål valde att delge 

missivet, resulterade i att pedagogen vid själva intervjutillfället utifrån studiens 

syfte, hunnit förbereda anteckningar. Trotts att pedagogen i förhand inte fått 

tagit del av intervjufrågorna, gör jag ett ställningstagande till att intervjuns 

innehåll kan ha påverkats av den information som getts kring studiens syfte. 

Utifrån intervjun uppfattar jag att jag ändock fått tillgång till det datamaterial 

som varit relevant för syftet i studien, men att det finns anledning att se till 

huruvida detta påverkat studiens reliabilitet. Det går med andra ord inte med 

säkerhet att säga om intervjusvaren blivit detsamma, om pedagogen inte 

delgetts samma information innan genomförandet.  

 

Vid samtliga intervjutillfällen kom pedagogerna vid flertalet tillfällen själva in 

på att berätta kring olika områden som berörde studiens intervjufrågor, vilket 

endast ett mindre begränsat antal följdfrågor behövde ställas under intervjuns 

gång. Genom att återkoppla pedagogernas egna ord i följdfrågorna kunde jag 

med hänseende till Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015)  bekräfta mitt intresse 

för pedagogernas utsagor, vilket i vidare ordning gav möjlighet till att utveckla 

intressanta aspekter för studiens syfte. För att undvika feltolkningar i 

pedagogernas berättelser som kunde komma påverka studiens reliabilitet, valde 

jag att vid vissa tillfällen kort återknyta det som pedagogen berättat. Som stöd 

för sina berättelser kring kvalitetsarbetet, använde sig två utav pedagogerna av 

det material som förskolorna fått kring kvalitetsarbetet. Detta uppfattar jag 

påverkade att det tillfälligtvis under transkriberingen inte var lika lätt att i 

ljudinspelningarna tyda det pedagogerna sa, då de hänvisade till materialet. Jag 

ser dock inte att detta har haft betydelse för det insamlade datamaterialet i stort, 

då helheten av det som sades ändå gick att förstå. En positiv inverkan kan även 
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tydas kring pedagogernas redogörelser och att de fick möjlighet att genom 

materialet tydliggöra sina resonemang. Genom att under studieprocessen flera 

gånger återgå till det transkriberade datamaterialet, fick jag möjlighet till att 

kritiskt granska hur jag tolkat aspekter. Jag menar att detta bidrog till ett resultat 

som bättre stämmer med pedagogernas berättelser. Följaktligen kunde jag 

uppmärksamma sådana tillfällen då pedagogerna uppfattat frågorna som 

utmanande.  
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Resultat  
Syftet med denna studie var att utforska fyra pedagogers erfarenheter av och 

uppfattningar om kvalitetsarbete i förskolan. De teman och samband som jag 

funnit utifrån studiens syfte, kommer i resultatdelen presenteras genom att jag 

först beskriver pedagogernas erfarenheter av och uppfattningar om vad 

kvalitetsarbetet handlar om i förskolan samt deras syn på kvalitet. Detta 

inkluderar en beskrivning kring pedagogernas erfarenheter av och 

uppfattningar om kvalitetsarbetet innehåll, utgångspunkter för arbetet, samt 

mål som ska eftersträvas. Slutligen beskrivs de förutsättningar som 

pedagogerna uppfattar behövs för att verkställa kvalitetsarbetet i förskolan.  

 

Jag har valt att i studiens resultat benämna pedagogerna med fiktiva namn, 

vilket Sara, Hanna, Maria och Åsa är de fyra pedagoger som deltagit i studien. 

 

Kvalitetsarbetet handlar om att synliggöra barnens 
förutsättningar till lärande och utveckling 
En uppfattning som delas av pedagogerna i studien är att kvalitetsarbetet 

innebär eller syftar till att synliggöra varje barn. 

 
Om man tänker fokus i kvalitetsarbetet så är det att man ska se varje barn. Att alla 

barn blir sedd och att de får sina behov tillgodosedda… det är kvalitetsarbete för mig. 

(Maria). 

 

Att synliggöra barnen uppfattar pedagogerna innebär att de synliggör vilka 

möjligheter till förutsättningar för barnens lärande och utveckling, som 

erbjudits genom verksamhetens innehåll. Enligt pedagogernas uppfattning 

handlar kvalitetsarbetet om att säkra verksamhetens kvalitet, vilket är om de 

förutsättningar de skapat i verksamheten bidragit eller inte bidragit till en 

utveckling för barnen. Genom att följa barnens lärande med den dokumentation 

som görs på barnen, så kan pedagogerna synliggöra barnets utveckling både för 

dem och för barnen själva. Pedagogerna berättar att dokumentationen av 

barnens lärande används för den utvärdering som görs av det gånga 

pedagogiska arbetet med barnen. Genom att i utvärderingen reflektera och 

diskutera kring vilka förmågor som barnen har utvecklat, uppfattar 

pedagogerna att de själva ser vilka förutsättningar de gett till lärande. Mer 

precist innebär kvalitetsarbetet enligt pedagogerna att de följer upp om deras 

arbete med verksamheten sker efter läroplanen och om arbetet utvecklas, för att 

möta varje barns förmågor och behov. Att skapa förutsättningar är att ge barnen 

nya utmaningar för att utvecklas, berättar pedagogerna. En pedagog uppfattar 

även att kvalitetsarbetet bidrar till att pedagogerna kan synliggöra vilka övriga 

lärandesituationer som dem skapar förutsättningar för i verksamheten, förutom 

de strukturerade aktiviteterna. Två pedagoger berättar följande: 
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För i förskolan då pratar vi mycket om det här att alla barn ska ha samma möjligheter, 

fats dom har olika förutsättningar. Det ska vara lika för alla, men alla ska ändå ha 

rätt att få lika förutsättningar. […] Den kvalitet som man vill uppnå för barngruppen, 

det är ju en ökad kvalitet för hela verksamheten och att den ska fungera. Barnen ska 

ha rätt att lära sig alla förmågor och allting och alla ska få möjlighet att nå så långt 

dom kan. (Hanna). 

 

Alla barn ska få möjlighet att utvecklas och få de utmaningar dom behöver. Även de 

här barnen som är väldigt duktig, måste få sina utmaningar så dom utvecklas vidare, 

så att det inte bara är de här barnen som har svårigheter. Utan att alla barn får 

någonting så att dom kan utvecklas hela tiden. Då tycker jag att man har en hög 

kvalitet, om man kan uppnå det! Om varje barn får någonting helst varje dag. Det 

bästa är ju idag har jag lärt mig, det skulle man ju vilja att alla barn sa när dom gick 

hem. Nu är det så när det är många barn i olika åldrar och det är stora barngrupper. 

Det är väll dit man strävar emot och att alla barn ska få bli sedda och få sitt behov 

tillgodosett när det gäller allt. (Maria). 

 

Ovanstående citat tolkar jag som att det finns utmaningar med att uppnå lika 

förutsättningar för att utmana varje barns utveckling på grund av exempelvis 

barngruppens utformning, men att det samtidigt hos pedagoger är en önskan 

och framförallt ett mål med kvalitetsarbetet. En tolkning som följaktligen görs 

är att pedagogerna i utvärderingen av det pedagogiska arbetet möjligen gör en 

bedömning av barnens lärande, i syfte att utvärdera vilka förutsättningar de i 

verksamheten skapat för barnens utveckling. Denna utvärdering blir vidare en 

förutsättning för att kartlägga och följa upp kvalitén i verksamheten.  

 

Kvalitetsarbetet handlar om att synliggöra och skapa 
medvetenhet för den egna verksamheten 

Pedagogerna berättar att de genom kvalitetsarbetet kan se och följa upp den 

egna verksamheten. Pedagogerna uppfattar att de blir mer medveten kring det 

pedagogiska arbetet, eftersom de med stöd av kvalitetsarbetet får möjlighet att 

ifrågasätta varför de gör på ett visst sätt eller vilka mål de vill uppnå med 

verksamheten.  
 

Jag tycker att kvalitetsarbetet är jättebra, för det blir en sådan tydlig struktur på det 

jag gör. Jag tycker att det är jätteroligt! Jag har ett tänk, jag vet hur jag tänker göra 

och sedan får jag se hur det blev och vad tyckte jag att vi lärde oss. Det liksom känns 

mer viktigt och mer riktigt. (Sara). 

 

Pedagogerna berättar att de alltid har läroplanen med sig i huvudet, men att 

olika faktorer kan påverka att de inte alltid är lätt att förhålla sig medveten kring 

det pedagogiska verksamhetsarbetet i relation till läroplansmålen. En pedagog 

uppfattar att hon ibland kan hamna vid att endast utgå från sig själv i 

utvärderingen av det pedagogiska arbetet, vilket hon menar att kvalitetsarbetet 

blir ett sätt att då försöka återkoppla till läroplanen. Enligt pedagogerna blir 

kvalitetsarbetet ett sätt att tänka steget längre. Genom kvalitetsarbetet uppfattar 

pedagogerna att de får ett annat sätt att tänka kring hela verksamheten, och att 
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det arbetet de därmed gör i förskolan får en större innebörd. En pedagog menar 

att verksamhetens utveckling är det som kvalitetsarbetet egentligen ska leda till.  

 

Jag förstår det som att kvalitetsarbetet både blir ett sätt att synliggöra 

verksamheten och följa upp samt utvärdera om det pedagogiska 

verksamhetsarbetet följer läroplanen. Således tolkar jag att syftet möjligen är att 

kvalitetsarbetet ska bidra till en verksamhetsutveckling, vilket didaktiska 

frågeställningar inte bara blir ett sätt att ifrågasätta verksamheten, utan även ett 

sätt att leda utvecklingen av verksamheten framåt.  

 

Kvalitetsarbetet är ett sätt att synliggöra verksamheten 
utåt 

Enligt pedagogernas uppfattningar är kvalitetsarbetet inte endast ett betydande 

arbete för att synliggöra verksamheten i sig, utan även för att synliggöra 

förskolan utåt för föräldrar. Ett vidare perspektiv som kan vara intressant att 

belysa inom detta, är att kvalitetsarbetet enligt en pedagogs uppfattningar inte 

enbart handlar om att synliggöra verksamheten för föräldrarna. Förädlarna 

utgör även en betydande roll för verksamhetsarbetet.  
 

Det är viktigt att föräldrarna får vara med i kvalitetsarbetet, för att annars känns det 

lite meningslöst. Vi ska ju vara ett komplement och vi vill ju att dom ska komma säga 

vad dom tycker. (Åsa). 

 

Dels handlar det om att föräldrarna får möjlighet till deltagande i 

verksamhetens planering, där de kan ge förslag till verksamhetens innehåll. 

Vidare handlar det om att förädlarnas åsikter av det arbetet som varit, tas till 

förfogande i den utvärdering som görs av verksamhetens kvalitet. Jag förstår 

det som att föräldrarna till viss del får möjlighet till inflytande i kvalitetsarbetet 

och att den utvärdering som görs av verksamhetens kvalitet till viss del baseras 

på föräldrarnas åsikter.  

 

Kvalitetsarbetet styrs utifrån modeller, mallar och material  

I intervjuerna berättar pedagogerna att de använder sig av ett gemensamt 

material utifrån en modell som kommunen tillsammans med förskolecheferna 

beslutat att samtliga förskolor ska följa vid kvalitetsarbetet. Modellen och 

materialet består av fem olika områdeskategorier som benämns för förmågor, 

vilket övergripande berör de lärandeområden som förskolan utifrån läroplanen 

ska arbeta med. Modellen används även vid både planering och utvärdering av 

kvalitetsarbetet, för att strukturera och följa upp om det pedagogiska arbetet 

med barnen sker i enighet med läroplanen. Syfte med modellen är att 

pedagogerna ska kunna se och följa upp om det arbetet de gör, möjliggör för 

barnens lärande utifrån alla fem områden. Enligt pedagogernas berättelser är 

detta material relativt nytt. En pedagog berättar att materialet tillkommit för att 

skapa struktur på kvalitetsredovisningen, då kommunen fått nedslag på 

kvalitetsarbetet vid en tidigare granskning av Skolverket. Samtliga pedagoger 
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berättar att de även har möjlighet att använda eller använder sig av andra 

material, mallar och metoder i kvalitetsarbetet.  

 
I kvalitetsarbetet så har vi det här materialet vi arbetar efter. […]. Sedan kan vi flika 

in med egna saker och göra egna vinklingar. (Hanna). 

 

Pedagogerna berättar att kvalitetsarbetet inte är någonting nytt, utan någonting 

som de gjort under många år tillbaka i förskolan. Däremot uppfattar 

pedagogerna att den nya modellen och materialet gjort kvalitetsarbetet tydligare 

i jämförelse med tidigare. 

 

Jag förstår det som att det nya materialet med den nya modellen kring hur 

kvalitetsarbetet ska gå till, blir ett sätt att i kommunens alla förskolor skapa en 

slags gemensam struktur och styrning kring arbetet och den kvalitet som ska 

redovisas i utvärderingen av verksamheten. Materialet blir en grund för hur 

kvalitetsarbetet ska gå till, men att förskolorna därefter har möjlighet att 

komplettera med andra material, mallar och metoder som de finner relevanta 

för arbetet. Dock framkommer det inte i pedagogernas berättelser om 

verksamheterna enbart använder sig av modellen med de olika förmågorna, 

eller om den kompletteras med läroplanen vid planering och utvärdering av 

kvalitetsarbetet. En tolkning är att utvärderingen av kvalitetsarbetet händelsevis 

begränsas till enbart modellen och barnens förmågor.  

 

Kvalitetsarbetet innehåll sker genom planering, 
utvärdering och reflektion 

I pedagogernas berättelser framkommer det att kvalitetsarbetet pågår under ett 

års tid, vilket de arbetar med att utveckla barnens lärande utifrån olika teman 

eller områden. De olika teman och områdena berör i vidare ordning antingen 

någon eller några förmågor ur modellen. När pedagogerna i början av varje ny 

planering ska besluta hur det kommande kvalitetsarbetet ska se ut, inleder de 

med att gå tillbaka till den utvärdering som gjorts av det tidigare 

kvalitetsarbetet. Reflektionerna berör olika frågor som exempelvis vad som 

gjorts i verksamheten, hur det genomförts, vad det har bidragit till. Som 

underlag för reflektionerna använder pedagogerna modellen och materialet 

med de olika förmågorna. Detta lägger grunden för hur de ska gå vidare i det 

kommande kvalitetsarbetet. Genom att således analysera vad som fungerat bra 

eller mindre bra i arbetet, tolkar jag att pedagogerna kan göra en bedömning av 

verksamhetens innehåll.  

 

I början av året gör pedagogerna vad de benämner som ”grovplanering” av 

kvalitetsarbetet, där de både kartlägger verksamheten och barngruppen. Vidare 

görs en mer individuell planering för varje barn utifrån dess förmågor och 

behov.  
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Om man tänker sig grovplaneringen för arbetet så är det ju i stort, så är det ju. Som 

ett övergripande mål för alla. Men i det här övergripande målet så är ju varje barn en 

individ och då får man ju utgå från var det barnet är och vad det barnet behöver. 

(Sara). 

 

Just i planeringen så blir det att man planerar för hela gruppen och sedan så blir det 

mer när man har aktiviteterna eller samlingarna, att man anpassar efter barnet. Så 

man har en grovplanering och sedan så ser man i utvärderingen vad som fungerar. 

(Hanna). 

 

Eftersom aktiviteterna i förskolan sker med hela gruppen, så menar 

pedagogerna att de får försöka balansera det enskilda barnets och barngruppens 

förmågor och behov i planeringen av kvalitetsarbetet. Åsa berättar till skillnad 

att dem även försöker ta tillvara på barnens intressen i planeringen genom att 

tillfråga barnen vad vill eller tycker om att göra i förskolan. Således berättar 

samtliga pedagoger att huruvida barnen sedan mottar det som planerats, 

påverkar om arbetet ska fortsätta eller förändras. Om barnen inte uppvisar 

något intresse eller om den form av metod för lärande som använts inte 

fungerat, så kan det hända att pedagogerna förändrar planeringen eller gör en 

ny planering under kvalitetsarbetets gång. Detta är något som dem sedan 

analyserar i utvärderingen av kvalitetsarbetet och om förändringarna i 

verksamheten bidragit till en utveckling av barnens förmågor.  

 

Jag förstår det som att kvalitetsarbetet inte är fast utan förändras under året, där 

grovplaneringen mer blir en grund för pedagogerna att förhålla sig till i arbetet. 

De förändringar som görs tolkas även som ett resultat av en utvärdering som 

inte enbart sker i slutet av året, utan följdvis under arbetes gång. Vidare är en 

tolkning att kvalitetsarbetet enligt pedagogernas erfarenhet ofrånkomligt endast 

kan bygga på antingen barnet eller barngruppen. Medan planeringen av arbetet 

förefaller handlar om att skapa ett gemensamt mål för verksamhetens innehåll, 

så förefaller utvärderingen handla om att analysera huruvida varje barn fått 

möjlighet och utveckla sina förmågor utifrån verksamhetens innehåll.  

Huruvida barnens intressen impliceras i kvalitetsarbetet framkommer således 

endast i Åsas berättelser, vilket tolkas som att barnens inflytande kan begränsas 

i kvalitetsarbetet. 

 

Målet med kvalitetsarbetets är att möjliggöra lärande 

Tidigare beskrevs att kvalitetsarbetet enligt pedagogerna handlar om att skapa 

förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Något som jag finner 

intressant i relation till detta är pedagogernas vidare erfarenheter av och 

uppfattningar om vilket mål som de har med kvalitetsarbetet. Pedagogerna i 

studien berättar att de genom att följa upp varje barns förmågor och behov i 

relation till det material som de går efter i kvalitetsarbetet, kan synliggöra 

barnens kunnande. Målet enligt pedagogerna är att möjliggöra för barnens 

lärande. 
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Det är ju alla förmågor, vad dom ska lära sig, vad dom ska få. […]. Målet med 

kvalitetsarbetet är att det ska bli så optimalt för barnen som möjligt i lärandet. 

(Hanna). 

 

Vad som betraktas som lärande och vilket lärande som eftersträvas i 

kvalitetsarbetet, framkommer i pedagogernas berättelser som olika aspekter. 

Språkutveckling är dock något som samtliga pedagoger arbetar mycket med 

utifrån riktlinjer av kommunen och förskolecheferna. 
 

Och just nu hos är det ganska mycket fokus på språket och då är det liksom skillnad, 

för en del barn som kommer att även om dom inte kan svenska så har dom ändå ett 

bra språk, fast dom kanske inte kan uttrycka sig så bra på vårt språk da. Sedan så 

dem här barnen som inte riktigt har språket… i höstats då hade vi avsatt tid för att 

träna språk just med dem här barnen för att dem ska kunna komma ikapp och sådär. 

(Hanna). 

 

Då gör vi den här barnavcheckningen också ser vi att jaha, här har vi många barn 

som behöver stöd i språket tillexempel och då kanske man planerar in en språkgrupp 

där man har en speciell språkträning för de här barnen som behöver det. Sedan har 

vi barn som behöver stöd i det sociala och samspelet med andra. Det är så otroligt 

viktigt det här med social kompetens idag. (Maria). 

 

En tolkning jag gör utifrån ovanstående citat är att det fokus som framträder 

kring språket, kan vara en effekt av dels styrning utifrån material som ska följas 

i arbetet och dels de behov som finns i barngruppen. Att pedagogerna gör så 

kallade barnavcheckningar, tolkas som att de gör en bedömning av barnens 

kunskaper. Detta för att se vilka förmågor barnen behöver utveckla och vilket 

lärande pedagogerna vidare behöver möjliggöra för.  

 

Följaktligen uppfattar två av pedagogerna att det är viktigt att barnen får 

möjlighet till att förberedas så mycket som möjligt inför skolan. En pedagog 

berättar att deras verksamhet förutom förskolans läroplan även använder sig av 

skolans läroplan i kvalitetsarbetet. Genom att använda skolans läroplan i 

kvalitetsarbetet, kan dem arbeta mot att barnen redan i förskolan ska få 

möjlighet att uppnå de kunskapsmål som står under bedömningen första till 

tredje klass. Det tolkas som att pedagogernas mål med kvalitetsarbetet är 

förenligt med deras uppfattningar om vad kvalitetsarbetet handlar om. Dock 

kan det möjligen ses som att målet inte enbart handlar om att skapa 

förutsättningar/möjliggöra för barnen utveckling och lärande. Jag tolkar att det 

möjligen finns ett outtalat perspektiv hos pedagogerna av förskolans roll och 

där målet med kvalitetsarbetets tycks vara att även förbereda barnen inför 

skolan.  

 

 



  

 

26 

 

Kvalitet i kvalitetsarbetet är att ha ett gemensamt 
förhållningsätt 

I pedagogernas berättelser synliggörs en gemensam uppfattning om att kvalitet 

i kvalitetsarbetet innebär att alla i arbetslaget har ett gemensamt 

förhållningssätt. 
 

Kvalitet för mig i arbetet, då är det just det där att alla är på samma plan, att alla 

hjälps åt och att alla strävar mot samma sak. Så det blir, om man ser utifrån mig så 

är det kvalitén. Att man känner samhörigheten och att alla strävar åt samma sak. 

(Hanna). 

 

Jag tro kvalitet… det beror på vilket arbetslag man har och vilka du jobbar med. Det 

gäller att ha ett sammansvetsat arbetslag för att kunna genomdriva en bra 

verksamhet. Har man inte det då blir det väldigt tungrott. Då tror jag att då kommer 

man inte heller lika långt, alltså då får man en sämre kvalitet helt enkelt i 

verksamheten tror jag om man inte är engagerad som vuxen. (Maria).  

 

Pedagogerna uppfattar att det är viktigt att alla i arbetslaget har ett gemensamt 

förhållningssätt till kvalitetsarbetet och att de är enade kring hur kvalitetsarbetet 

ska gå till i deras verksamhet. Pedagogerna menar att det är en förutsättning för 

att sträva mot samma mål med det pedagogiska verksamhetsarbetet. Att de 

således är olika individer och besitter olika förmågor uppfattas inte som en 

nackdel, utan kan snarare vara fördelaktigt i kvalitetsarbetet. Pedagogerna 

uppfattar att det är viktigt att dem får tid till att sitta och samtala i arbetslaget 

kring olika aspekter i verksamheten, eftersom de ofta arbetar skilda med barnen 

i mindre grupper. Dock menar pedagogerna att de inte alltid kan avsätta den 

tiden och att de då får försöka hitta korta tillfällen för att samtala kring hur 

arbetet går och vad som behövs förändras eller förbättras i verksamheten.  

Pedagogerna uppfattar att utan kvalitetsarbetet hade det inte hade varit lika 

enkelt gemensamt sträva mot samma mål. Pedagogerna menar att de 

förmodligen skulle ha haft mer skilda förhållningssätt eller inte reflekterat kring 

verksamheten på samma sätt utan kvalitetsarbetet.  

 

En intressant aspekt som således framkommer i en pedagogs berättelser kring 

kvalitetsarbetet, är hennes erfarenheter av hur styrningen kring arbetet ständigt 

förändras. Pedagogen berättar att det ständigt från kommunen och 

förskolecheferna, kommer nya modeller eller material för hur kvalitetsarbetet 

ska gå till. Eftersom det tar tid att sätta sig in i ett nytt sätt att arbeta, så uppfattar 

pedagogen att de i arbetslaget finner det svårt att hinna landa i vilket 

förhållningssätt de ska ha i kvalitetsarbetet. Enligt pedagogen skulle 

möjligheten till att få fortsätta med en modell eller material under en längre tid, 

bidra till att verksamheten och hela förskolan också får bättre kvalitet. 

Pedagogen uppfattar att kvalitetsarbetet vidare ska bilda en helhet av den 

kvalitet som finns på hela förskolan och inte endast på deras avdelning. Därmed 

uppfattar hon att det är viktigt att all personal har ett gemensamt 

förhållningssätt till kvalitetsarbetet för att skapa en likvärdig kvalitet. 
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Kvalitetsarbetet rör inte bara min avdelning, det ska ju också beröra hela förskolan, 

för det är ju ändå en helhet som ska sträva mot lika kvalitet. (Hanna). 

 

För att kunna förhålla sig medveten till det pedagogiska arbetet, uppfattar 

pedagogen att det är viktigt att de samtalar i arbetslaget och tar stöd av varandra 

kring kvalitetsarbetet. En önskan som pedagogen har är att samtliga 

avdelningar skulle få tid tillsammans att vid exempelvis APT- möten, samtala 

kring hur kvalitetsarbetet ska gå till på deras förskola. Däremot blir APT- möten 

och så kallade pedagogiska caféer enligt en annan pedagog i studien, en 

möjlighet för personalen att träffas mellan avdelningarna och reflektera kring 

olika delar i kvalitetsarbetet. Detta kan förstås som att förskolorna alltså har 

olika möjlighet till att delge verksamheternas kvalitetsarbete mellan varandra.  

 

En förutsättning för att realisera kvalitetsarbetet är att få 
stöd  

En vidare uppfattning som alla pedagoger i studien delar är att det finns lite tid 

till att följa upp och sitta ner och samtal i arbetslagen kring kvalitetsarbetet. En 

förutsättning som pedagogerna därmed anser viktig för att kunna realisera 

kvalitetsarbetet i verksamheten, är att de får stöd. Dels kan det handla om att de 

får stöd av en resurs som bidrar till att de blir fler personal och att det på så sätt 

finns större möjlighet till tid att både planera och genomföra som att analysera 

och utvärdera kvalitetsarbetet. En pedagog uppfattar att resursen gör att de kan 

vara mer närvarande med barnen, vilket enligt henne ger mer kvalitet till 

verksamheten. Två av pedagogerna berättar att de även har möjlighet till stöd 

av specialpedagog om pedagogerna själva upplever att de inte vet hur de ska gå 

tillväga vid en situation. Följaktligen uppfattas förskolechefens stöd som en 

avgörande förutsättning för att både genomföra och utvärdera kvalitetsarbetet. 

Främst handlar det om att förskolechefen bistår med kunskap eller modeller, 

mallar och material som kan tydliggöra hur kvalitetsarbetet ska gå till. 

Förskolechefen följer även upp verksamheternas kvalitetsarbete och ser till så 

att pedagogerna följer upp kvalitetsarbetet i relation till läroplanen.  

  
En förutsättning är att man får stöd och hjälp att komma in i tänket kring hur 

kvalitetsarbetet ska gå till. Men får man lite hjälp i början av chefen och så där, så då 

rullar det bara på. (Sara). 

 

Chefen är ett bra stöd. Det är ju chefen som kommer med papper och sånt där och 

stöttar oss och säger till att nu går ni igenom olika planer. Så man påminns i stressen 

att man ska göra det. Det är chefen som får driva lite också ovanför våra huvuden 

om man säger så. (Maria). 

 

Jag tolkar ovanstående citat som att det dels finns utmaningar kring hur 

kvalitetsarbetet ska gå till och dels utmaningar kring att hinna med 

kvalitetsarbetet. Jag förstår det som att förskolechefen enligt pedagogernas 

uppfattningar inte enbart bidrar med stöd kring kvalitetsarbetet, utan att det 
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även finns en uppfattning om att förskolechefen har ett större ansvar för 

kvalitetsarbetet.  

 

En förutsättning för att realisera kvalitetsarbetet är att ha 
kunskap kring hur kvalitetsarbetet går till 

Att alla i arbetslaget har kunskaper kring kvalitetsarbetet och hur det ska gå till, 

uppfattar alla fyra pedagoger som mycket viktigt. Kunskapen gör att de på ett 

bättre sätt gemensamt kan arbeta med de olika delarna i kvalitetsarbetet och att 

de förstår det gemensamma syftet med arbetet.  

 
Kunskapen den känner jag är jätteviktig! Man känner eller märker stor skillnad på 

dem som är insatt i det och dom som inte riktigt förstår vad som menas med 

kvalitetsarbetet eller förstår dom olika stegen. Jag känner att alla är viktiga och alla 

behöver vi bidra för att vi ska uppnå en bra kvalitet. Om en person kanske inte riktigt 

förstår eller inte har kunskapen om varför vi gör det eller hur det går till, så finns det 

risk att den personen hamnar lite avsides och lämnar kanske över arbetet till dem 

andra. Då tappar man det här gemensamma förhållningssättet och att man strävar 

mot samma mål. (Hanna). 

 

I pedagogernas berättelser framträder således olika perspektiv på vilka 

kunskaper som behövs för att arbeta med kvalitetsarbetet. Det kan handla om 

kunskap kring hur kvalitetsarbetet ska gå till utifrån de modeller, mallar eller 

material som de fått av kommunen och cheferna. Det kan även handla om 

kunskap kring hur de ska ge stöd åt barnens behov, eller skapa förutsättningar 

för att utveckla deras förmågor. En gemensam uppfattning är dock att 

kunskapen både bör utgöras av teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter.  

Medan en pedagog uppfattar att de teoretiska kunskaperna utifrån utbildning 

har stor betydelse, uppfattar en annan pedagog sålunda att erfarenheter är 

viktigt för att på vägen uppnå bättre kunskap kring kvalitetsarbetet. 

 
Kunskapen är jätteviktig! Jag har mer kunskap runt läroplanen runt liksom 

verksamhet, pedagogik i stort… och det ser man skillnad. Det blir ett djupare tänk 

kring kvalitetsarbetet och det märks att man har andra kunskaper runt barn och 

barns utveckling. (Sara). 

 

Kunskap kring kvalitetsarbetet är ju jättebra och erfarenhet också. Ju längre 

erfarenhet desto mer kunskap får man på vägen. (Maria). 

 

Oavsett vilken kunskap som behövs kring kvalitetsarbetet, är det enligt 

pedagogernas uppfattningar centralt att de fortlöpande får möjlighet att 

utveckla sina kunskaper. Genom att tiderna förändras är det enligt en pedagog 

fördelaktigt om pedagogernas kunskaper också förändras, så att de kan bemöta 

barnen. Ingen av pedagogerna har gått någon fortbildning kring kvalitetsarbetet 

i sig, vilket den fortbildning de får till större del berör olika delar ur arbetet. 

Pedagogerna berättar att de själva får försöka finna kunskap och förhålla sig 

uppdaterade kring arbetet.  
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Jag tolkar att samtliga pedagoger har en gemensam uppfattning om kunskapens 

betydelse för att realisera kvalitetsarbetet, men att de även finns olika 

uppfattningar kring vad denna kunskap är och om den baseras på utbildning 

eller erfarenheter. Jag tolkar det även som att kunskapen enligt pedagogerna 

erfarenheter och uppfattningar påverkar förhållningssättet och inställningen till 

kvalitetsarbetet. Vidare förstår jag det som att pedagogerna till sin yrkesroll ser 

ett personligt ansvar i att systematiskt följa upp och utveckla sina kunskaper 

kring kvalitetsarbetet, då de inte alltid kan förutsätta att de ska få detta från 

chefen eller kommunen.  

 

Sammanfattning 

I studiens resultat framkommer det att kvalitetsarbetets enligt pedagogernas 

erfarenheter och uppfattningar främst handlar om att skapa förutsättningar för 

barnens lärande och utveckling, men att det även handlar om hur verksamheten 

utvecklas för att bidra till dessa förutsättningar. Pedagogerna uppfattar 

kvalitetsarbetet som ett sätt att bli mer medveten kring det egna pedagogiska 

verksamhetsarbetet samt dess mål. Pedagogerna beskriver kvalitetsarbetet som 

ett sätt att säkra verksamhetens kvalitet, vilket begreppet kvalitet till stor del 

framkommer handla om att de förutsättningar som skapats för barnens lärande 

och utveckling genom verksamhetens innehåll. Resultatet visar på att målet med 

kvalitetsarbetet är att möjliggöra för barnens lärande, men att vissa 

lärandeområden möjligen fokuseras mer än andra i kvalitetsarbetet. Ett implicit 

mål med kvalitetsarbetet framträder likaså, vilket det möjligen handlar om att 

förbereda barnen inför skolan. I kvalitetsarbetet följer pedagogerna en modell 

som de fått av kommunen och förskolecheferna. Modellen blir ett sätt att både 

strukturera arbetet och följa upp hur det pedagogiska verksamhetsarbetet 

möjliggör för barnens lärande utifrån olika områden. Olika aspekter som det 

individuella barnets och barngruppens förmågor och behov balanseras i 

kvalitetsarbetet, vilken en pedagog till skillnad även försöker implicera barnens 

och förädlarnas inflytande. Vidare används analyser av barnen lärande och 

verksamhetens innehåll i kvalitetsarbetet, för att utvärdera om 

verksamhetsarbetet utvecklats och om det bidragit till förutsättningar för 

barnens utveckling.  

 

Dock är kvalitet i kvalitetsarbetet inte enbart knutet till förutsättningar för 

barnens lärande och utveckling, utan kvalitet handlar även om att skapa 

förutsättningar för att verkställa kvalitetsarbetet. Resultatet visar på att ett 

gemensamt förhållningssätt, möjlighet till stöd och pedagogernas kunskap 

kring kvalitetsarbetet, enligt pedagogerna är betydande förutsättningar för att 

verkställa kvalitetsarbetet. Erfarenheter av och uppfattningar om tidsbrist och 

ständiga förändringar av kvalitetsarbetet synliggörs i pedagogernas 

redogörelser, vilket det finns vissa utmaningar kring att verkställa 

kvalitetsarbetet i förskolorna. Genom gemensamma reflektioner kring 

kvalitetsarbetet, stöd från reseurs, specialpedagog eller förskolechef samt 
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kontinuerligt sökande efter ny kunskap, får pedagogerna inte enbart möjlighet 

att genomföra kvalitetsarbetet utan även möjlighet till att bemöta barnen och 

bidra till mer och/eller bättre kvalitet i verksamheten. 
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 Diskussion 
Utifrån studiens syfte att utforska fyra pedagogers erfarenheter av och 

uppfattningar om kvalitetsarbete i förskolan, framkom i resultatet att 

kvalitetsarbetet till stor del handlar om barnen och verksamheten. Det framkom 

även att kvalitetsarbetet fordrar vissa förutsättningar för att enligt pedagogernas 

erfarenheter och uppfattningar kunna verkställas i förskolorna. I 

diskussionsdelen behandlar jag resultatet i relation till den tidigare 

litteraturbakgrunden och de dilemman och oenigheter som jag finner finns 

kring vad kvalitetsarbete innebär i förskolan och vilken kvalitet som ska 

eftersträvas.  

 

Barnen och verksamheten- erfarenheter av och 
uppfattningar om kvalitetsarbetets innebörd och kvalitet 

Utifrån pedagogernas erfarenheter av och uppfattningar om vad 

kvalitetsarbetet handlar om, är fokus i arbetet att det ska skapa förutsättningar 

för barnens lärande och utveckling. I likhet med läroplanen (Skolverket, 2016) 

handlar det om hur verksamhetens innehåll samt pedagogernas konstruktion 

av innehåll, möjliggör för varje barns lärande och utveckling. Att pedagogerna 

även kan skapa dessa förutsättningar för varje barn, är det som enligt 

pedagogerna uppfattas som kvalitet i verksamheten. Vallberg Roth (2015) 

redogör för att kvalitetsarbetet är ett sätt att utifrån läroplanen både vägleda det 

pedagogiska arbetet och styra det pedagogiska arbetes kvalitet. Något som jag 

finner intressant att beskriva och problematisera är huruvida pedagogernas 

erfarenheter och uppfattning av kvalitetsarbetet innebörd, påverkas av styrning 

och hur det i vidare ordning påverkar vilken kvalitet som eftersträvas. 

Pedagogerna berättar att de använder sig av en gemensam modell med olika 

förmågor och som de fått i uppdrag av kommunen och förskolecheferna att följa. 

Medan pedagogerna själva utifrån erfarenheter kring det tidigare 

kvalitetsarbetet är positiv till att den nya modellen gjort kvalitetsarbetet 

tydligare och mer betydelsefullt, kan det med hänseende till Ekström (2007) 

redogörelser finnas ett normativt perspektiv på kvalitet i kvalitetsarbetet. Då 

modellen används för att analysera barnens förmågor, behov och lärande i 

kvalitetsarbetet, så kan pedagogerna å ena sidan riskera att bli begränsade till 

ett kvalitetsarbete och en uppfattning om kvalitet utifrån enbart dessa tre 

aspekter. Å andra sidan kan modellens vara en förutsättning för att inom 

kvalitetsarbetets samhällsdimension och lärardimension (Sheridan, 2007), 

strukturera, analysera och utvärdera verksamhetens innehåll och kvalitet. I 

relation till pedagogernas målsättning att med kvalitetsarbetet möjliggöra för 

barnens lärande och utveckling, är det kanske svårt att dra en slutsats att kvalitet 

enbart värderas utifrån barnens förmågor, behov och lärande. I själva verket kan 

det handla om att pedagogerna vill försäkra sig om hur verksamheten möjliggör 

för barnens utveckling och att ett fokus på dessa aspekter då är betydelsefullt 

för att kunna göra en bedömning av verksamhetens innehåll och kvalitet.  
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I pedagogernas redogörelser framkommer det att målet med kvalitetsarbetet är 

att möjliggöra för barnens lärande. Barnens lärande är ett tema som återkommer 

ett flertal gånger i pedagogernas berättelser och som nämns i flera olika 

sammanhang. Kanske kan det med hänseende till Vallberg Roth (2015) och 

Ekström (2007) vara en följd av den strukturella styrning och ökat fokus på 

lärande som implicit framkommer i läroplanen, den modell men även övrigt 

material som pedagogerna ska användas i kvalitetsarbetet. Att 

språkutvecklingen är mer framträdande än andra förmågor, kan tyda på att 

vissa lärandeområden idag utifrån styrning men även barngruppens behov får 

mer fokus i kvalitetsarbetet än andra förmågor. Det kan även tänkas att det hos 

två av pedagogerna finns en implicit uppfattning om att kvalitetsarbetets syfte 

inte enbart är att skapa förutsättningar för barnens utveckling och lärande i 

förskolan, utan att kvalitetsarbetet mer långsiktigt ska förbereda barnen inför 

skolan. Ett dilemma som framkommer är frågan om kvalitetsarbetet med 

hänseende till Svärdemo Åberg (2014) samt Vallberg Roth (2015) riktas mot att 

skolifieras? Samtidigt som detta inte går att utesluta, finner jag att det finns ett 

ytterligare dilemma som kan problematiseras, vilket är hur lärande kan förstås 

och värderas i kvalitetsarbetet. Problematiken kanske inte ligger vid att lärandet 

är en central aspekt i kvalitetsarbetet, då kvalitetsarbetet enligt läroplanen 

(Skolverket, 2016) handlar om att skapa förutsättningar för barnens lärande och 

utveckling. Kanske finns det istället olika sätt att se på lärande och vilket lärande 

som ska utvecklas. Pedagogernas fokus på lärande innebär inte heller att 

förutsättningar med hänseende till Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) 

förbises, utan kanske snare tvärt om. Dock är det frågan i vilken utsträckning 

barnens inflytande impliceras i verksamhetens planering, innehåll och 

genomförande, då detta enbart framkommer i en pedagogs redogörelser.  

Någon slutsats om detta går inte att dra men att det samtidigt kan vara ett 

dilemma i kvalitetsarbetet, då planering och utvärdering av verksamheten både 

enligt pedagogerna och Gustavsson et al (2015) ska bygga på det individuella 

barnet och barngruppen. Möjligen är en utmaning att i kvalitetsarbetet försöka 

planera för en verksamhet som både ska bygga det individuella barnets och 

barngruppens utveckling, lärande men även inflytande. Det kan med andra ord 

handla om att det är svårt att balansera olika aspekter i kvalitetsarbetet och att 

barnens inflytande därmed hamnar i skymundan för lärande och utveckling.  

 

Således är frågan huruvida en utvärdering av barnen i vidare ordning kan bidra 

till ett resultat av kvalitetsarbete och verksamhetens kvalitet? Med det fokus 

som finns hos pedagogerna kring barnens förmågor, lärande och behov, kan det 

ses som att barnen och verksamheten skiljs från varandra i kvalitetsarbetet. 

Samtidigt utifrån pedagogernas uppfattningar om deras roll i att möjliggöra för 

varje barns lärande och utveckling, är kanske barnens utveckling och 

verksamhetens innehåll knutet till varandra. Pedagogernas syfte att med 

dokumentationens utvärdera barnens lärande, förmågor och behov, tolkas 

utifrån Insulander och Svärdemo Åberg (2014) som att det görs en bedömning 

eller utvärdering av barnen. I motsatta till författarna handlar kvalitetsarbetet 

enligt pedagogerna inte enbart om att utvärdera barnen, vilket blicken även 
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riktas mot verksamheten. Det helhetsperspektiv av verksamheten som 

författarna således beskriver hamnar i skymundan, verkar enligt pedagogernas 

uppfattningar möjliggöras genom kvalitetsarbetet. Analyser av barnens lärande 

används för att utvärdera verksamheten, vilket pedagogerna ser det som ett sätt 

att analysera hur de format verksamhetens innehåll. En möjlig förståelse för 

kvalitetsarbetet är att en utvärdering av barnen blir en förutsättning för att 

utvärdera verksamheten och en utvärdering av verksamheten tillika blir en 

förutsättning för att möjliggöra för barnens utveckling. Johansson et al (2009) 

beskriver att barnens utveckling inte kan skiljas från verksamhetens innehåll 

och verksamhetens kvalitet kan inte utvärderas utan att först utvärdera vad 

barnen utvecklat. Vad gällande om pedagogerna vidare genom kvalitetsarbetet 

kan dra en slutsats om verksamhetens kvalitet kan ses som problematisk. Med 

hänvisning till vad Eidevald (2013) beskriver utgör kvalitetsarbetet inte någon 

sanning om kvalitet. Pedagogernas perspektiv på kvalitet kanske därmed kan 

förstås som deras syn på och uppfattningar om begreppet, men som vidare 

formar deras sätt att förhålla sig till kvalitetsarbetet.  

 

Förhållningssätt, kunskap och stöd - erfarenheter av och 
uppfattningar om förutsättningar för att verkställa 
kvalitetsarbetet 

Även om kvalitet i kvalitetsarbetet utifrån pedagogernas erfarenheter och 

uppfattningar till stor del är relaterat till förutsättningar för barnens utveckling 

och lärande, finns hos pedagogerna även ett annat perspektiv på detta. I 

studiens resultat framkommer det att kvalitet även är relaterat till 

förhållningssätt, kunskap och möjlighet till stöd, vilket pedagogerna ser dessa 

tre aspekter som förutsättningar för att verkställa kvalitetsarbetet i förskolan. 

Pedagogerna uppfattar att det är viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt i 

kvalitetsarbetet, vilket innebär att alla i arbetslaget besitter kunskaper och 

medvetenhet kring hur arbetet ska gå till samt vilka mål som ska eftersträvas. 

Ett gemensamt förhållningssätt innebär även enligt pedagogerna att alla i 

arbetslaget förstår verksamhetens gemensamma syfte med kvalitetsarbetet. 

Johansson et al (2009) redogör för den teoretiska kunskapen betydelse för 

pedagogernas medvetenhet och förhållningssätt kring de olika delarna i 

kvalitetsarbetet. Enligt pedagogernas erfarenheter och uppfattningar är 

kunskap viktigt för att kunna verkställa kvalitetsarbetet. Dock kan det ses som 

att teoretisk kunskap eller praktiska erfarenheter har mer eller mindre betydelse 

för pedagogerna. Med hänseende till Anstett et al (2007) som beskriver 

kontinuerlig möjlighet till reflektion och analys som en förutsättning för att 

omvandla teoretiska kunskaper till praktiska erfarenheter, så är både kunskaper 

och erfarenheter troligtvis fördelaktigt för att kunna verkställa kvalitetsarbetet. 

Att pedagogerna således uppfattar tid till gemensam reflektion i arbetslaget som 

utmanande, leder till en vidare tolkning att teoretiska kunskaper och praktiska 

erfarenheter inte är tillräckligt för att verkställa kvalitetsarbetet, då det även 

behövs andra förutsättningar. I likhet med Johansson et als (2009) studie kan det 

ses som att den fortbildning pedagogerna får inte alltid hinner följas upp på 
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grund av tidsbrist. En pedagog berättar att kvalitetsarbetet ständigt försätt av 

nya modeller och material, vilket tolkas att tid erfordras för att förstå och 

omvandla nya kunskaperna till praktiskt handlande. För att skapa 

förutsättningar till att genomföra kvalitetsarbetet, använder sig pedagogerna av 

stöd från exempelvis resurs, specialpedagog och förskolechef. Pedagogerna 

berättar även att de genom eget kunskapssökande försöker förhålla sig 

uppdaterade kring kvalitetsarbetet. Detta kan eventuellt relateras till Johansson 

et al (2009) liksom Ärlemalm Hagsér (2012) som beskriver att det är 

pedagogerna som har makten över hur kvalitetsarbetet möjliggörs eller 

begränsas. I studiens resultat framkommer således att pedagogerna genom olika 

frågor kan ifrågasätta det egna kvalitetsarbetet, vilket med hänseende till 

Johansson möjligen är ett sätt för pedagogerna att förhålla sig kritisk till det egna 

förhållningssättet. Frågorna tolkas även öppna upp för den förändring som 

pedagogerna gör av verksamhetens innehåll, vilket kvalitetsarbete i relation till 

läroplanen (Skolverket, 2016) kan ses ske systematiskt i verksamheterna. De 

förändringar som pedagogerna gör kan inom kvalitetsarbetets samhällsdimension 

(Sheridan, 2007) vara ett sätt att utveckla kvalitén i verksamheten.  

 

Slutsats 

Den osäkerhet och delade perspektiv som enligt Holmberg (2015) och Vallberg 

Roth (2015) framkommer kring vad kvalitetsarbetet handlar om i förskolan och 

vilken kvalitets som ska eftersträvas, kan utifrån studiens resultat tyda på en 

skillnad. I motsatts till författarna framkommer i resultatet gemensamma 

erfarenheter av och uppfattningar om kvalitetsarbetet, vilket dess innebörd och 

kvalitet enligt pedagogerna är att utveckla verksamheten för att på så sätt skapa 

förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Det problemområde som 

finns kring kvalitetsarbetet tolkas enligt resultatet utgöras av utmaningar kring 

att skapa förutsättningar för att verkställa arbetet, snarare än utmaningar kring 

vad kvalitetsarbetet i sig handlar om. Förutom att kvalitetsarbetet enligt 

pedagogerna handlar om att i likhet med läroplanen (Skolverket, 2016) skapa 

förutsättningar, så kan det även se som att vissa förutsättningar behövs för att 

verkställa kvalitetsarbetet. En slutsats av studien samt pedagogernas 

erfarenheter av och uppfattningar om kvalitetsarbetet innebörd, kvalitet och 

förutsättningar, är att kvalitetsarbetet till skillnad mot Holmbergs (2015) 

redogörelser både ska bidra till en utveckling av barnen och verksamhetens 

kvalitet. 
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Vidare studier 
Utifrån litteraturbakgrunden, resultatet och de reflektioner samt slutledningar 

som jag behandlat, finner jag att kvalitetsarbetet är ett komplext arbete där flera 

olika aspekter ska impliceras och balanseras i arbetet, för att leda till en 

utvärdering och utveckling av verksamhetens kvalitet. I den beskrivning som 

Sheridan (2007) gör av barnens rätt till delaktighet och inflytande i 

verksamhetens planering och genomförande, så framkom ett begränsats 

synliggörande av detta i studiens resultat. Något som därför vore intressant att 

vidare studera är hur barnens delaktighet och inflytande i läroprocesser 

möjliggörs eller begränsas i förskolans vardag. 
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BILAGA 1: Missiv 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Sofia och jag är förskolelärarstudent från Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Jag läser nu min sita termin vilket innebär att det har blivit tid för 

mig att skriva examensarbete. I mitt examensarbete har jag valt att närma mig 

kvalitetsarbete i förskolan. Syftet är att utforska pedagogers erfarenheter av och 

uppfattningar om kvalitetsarbete i förskolan.  

 

Därför önskar jag att få ta del av Dina erfarenheter av och uppfattningar om 

kvalitetsarbete i Er förskoleverksamhet. 

 

Med hänseende till Vetenskapsrådets etiska principer vill jag framföra att Ditt 

deltagande i studien är frivillig och att Du när som helst under studiens gång 

har möjlighet till att avbryta Ditt deltagande. Datasamlingen kommer ske 

genom intervju, där jag utifrån Ditt godkännande kommer att använda mig av 

ljudinspelning samt anteckningar som stöd för vidare bearbetning. Din identitet 

kommer inte att framgå i studien, samt att datamaterialet endast kommer att 

användas i studiesyfte. 

 

Om Du skulle ha några vidare frågor angående studien eller Ditt deltagande, så 

får du gärna kontakta mig på telefonnummer: XXX-XXX XX XX 

 

Jag vill på förhand tacka för Din medverkan. 

Med vänliga hälsningar Sofia Nyberg 
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 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

Kan du berätta kring hur ni arbetar med kvalitetsarbetet i er verksamhet? 

 

Kan du berätta kring hur du uppfattar kvalitetsarbetet i er verksamhet? 

 

- Vad uppfattar du att kvalitetsarbetet innebär för er verksamhet? 

 

- Vad uppfattar du att kvalitetsarbetet kan bidra med för er verksamhet? 

 

- Vilka förutsättningar uppfattar du behövs för att arbeta med kvalitetsarbetet? 

 

- Hur uppfattar du att kunskap har betydelse för att arbeta med kvalitetsarbetet? 

 

- Hur uppfattar du kvalitet i kvalitetsarbetet? 

 

 


