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Abstrakt 

Syftet med studien var att belysa vilken betydelse resultatet av en bedömning som 

utförts med hjälp av ett kvalitetssäkringsverktyg har för det systematiska 

kvalitetsarbetet på privata förskolor enligt pedagoger och förskolechefer. Studien var 

en fallstudie, där det empiriska materialet samlades in med hjälp av flervalsmetod, 

bestående av en enkät som besvarades av 32 pedagoger och intervju med 6 

förskolechefer fördelade på 7 privata förskolor. Varje förskola använde sig av ett 

kvalitetssäkringsverktyg som i studien kallas för SäkerKval. Kvalitativ 

innehållsanalys användes som analysmetod. I diskussionen ställdes den teoretiska 

kunskapsramen i relation till det empiriska materialet. Resultatet visade en 

gemensam syn mellan pedagoger och förskolechefer på kvalitetssäkringsverktygets 

mål. Med hjälp av kvalitetssäkringsverktyget bedöms förskolornas kvalitet en gång 

per år. Det visade sig att det fanns delade meningar avseende bedömningsresultatets 

inverkan och betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolechefens 

kunskap om och mottagande av bedömningsresultatet, samt förskolechefens sätt att 

leda verkade vara avgörande för vilken betydelse pedagogerna såg i 

bedömningsresultatet och dess inverkan på det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kvalitetssäkringsverktyget verkade ta tid att lära sig, vilket visade sig påverka 

graden av kompetens inom verktyget och erfarenhetsutväxling på förskolorna. 

Resultatet tyder även på skillnad mellan pedagoger och förskolechefer på förskolor 

som fick låga gentemot höga bedömningsresultat, vilket verkade ha inverkan på 

vilken riktning det systematiska kvalitetsarbetet tog på förskolan.  

 

Nyckelord: bedömning, kvalitet, kvalitetssäkring, kvalitetssäkringsverktyg, systematiskt 

kvalitetsarbete  
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Inledning 

Kvalitet och utvärdering handlar till stor del om att förbättra (Lander, 2009). 

Förbättra en produkt, ett värde eller förbättra en verksamhet. I förskolan är kvalitet 

och kvalitetsarbete av stor vikt för att varje barn i förskolan ska kunna få bästa 

tänkbara förutsättningar för lärande och utveckling (Skolverket, 2011; Skollagen; 

Skolinspektionen, 2012). En strategi för att kvalitetssäkra en förskola är 

användningen av ett kvalitetssäkringsverktyg (Håkansson, 2013). I den här studien 

belyses vilken betydelse ett bedömningsresultat av en kvalitetsmätning gjort med 

hjälp av ett kvalitetssäkringsverktyg har för det systematiska kvalitetsarbetet på 

privata förskolor.  

Mycket av den tidigare forskningen avseende vad kvalitet är i förskolan handlar 

om pedagogernas kompetens och på vilket sätt det systematiska kvalitetsarbetet 

förekommer i förskolan. De olika delarna i det systematiska kvalitetsarbetet, såsom 

dokumentation och utvärdering har också studerats av olika forskare (Vallberg-Roth, 

2012; Vallberg-Roth, 2013; Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009) och 

det finns studier och svar på vad som beskriver god kvalitet i förskolan (Sylva et al., 

2004; Haug, 2003). Forskningen handlar om hur bedömning med hjälp av 

kvalitetssäkringsverktyg kan genomföras och vad den kan mäta (Håkansson, 2013), 

men handlar sällan om betydelsen av bedömningens resultat för det systematiska 

kvalitetsarbetet på förskolan. Betydelsen av ett kvalitetssäkringsverktygets inverkan 

på verksamheten. Pedagogernas förhållningssätt och kompetens för att god kvalitet 

kan finnas i förskolan betonas (Bjørnøy Sommersel, Vestergaard & Søgaard Larsen, 

2013; Sylva et al., 2004; Haug, 2003). Forskning som fokuserar på hur dessa kriterier 

mäts och vilken betydelse de har för det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan 

verkar dock inte ha ringats in än. Hur har pedagogens förhållningssätt bedömts och 

satts i relation till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan och vilken betydelse 

har ett kvalitetssäkringsverktyg och dess bedömning i det sammanhanget?       

Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet kommer centrala begrepp och tidigare forskning att knytas an till 

det problemområde som beskrevs i inledningen. I inledningen kan ett antal begrepp 

utkristalliseras som centrala för studien; begreppen kvalitet, systematiskt 

kvalitetsarbete, kvalitetssäkring, kvalitetssäkringsverktyg och bedömning. 

Begreppen kommer att definieras utifrån forskning och relateras till varandra, 

vartefter ett axplock av den forskning som finns på området redogörs. Översikten 
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har begränsats till forskning som har sammanfattats eller skrivits under 2000-talet 

med ett undantag. Avsnittet är baserad på europeisk forskning, men mestadels 

bestående av forskning från de nordiska länderna. Den svenska förskolan skiljer sig 

från övriga länders förskolor, vilket gjorde att viss internationell forskning inte var 

aktuell för studien.  

Kvalitet 

Kvalitetsbegreppet är oerhört brett i sin betydelse och har över tid haft olika 

innebörder. En tillbakablick i tiden visar att begreppet har sin grund i Ciceros (106-43 

f.ch.) användning av det latinska ordet quilis, med vilket han menade ”sådan” eller 

”hurdan”. Skillnaden ses i vad som ligger i själva varan eller tjänsten och vad som 

ligger i vår syn av den. I anknytning till det anses kvalitet vara beroende av den 

kulturella och sociala kontexten. I dagens samhälle definieras kvalitet som en 

produkt av bra organisation och ledning, samt som ett mål som hela organisationen 

måste leva upp till. Kvalitet är beroende av hur dess utveckling är organiserad och 

integrerad och ses som organisationens ansikte utåt (Dahler-Larsen, 2011). 

Kvalitetsbegreppet fångar in egenskaperna av någonting menar Strannegård (2013) 

och används numera oftast som en indikator på om någonting är bra eller dåligt. 

Med kvalitet definierar Strannegård således ett värde på någonting, vilket även 

Dahler-Larsen (2011) uttrycker samtidigt som han anser att kvalitet även är beroende 

av utvecklingen av det här värdet och hur det är integrerat i en organisation.   

Kvalitet i förskolan 

Kvalitet skapas i mötet mellan människor (Sheridan, 2007). Kvalitet i förskolan 

innebär i vilken utsträckning förskolan arbetar efter nationella mål, krav och 

riktlinjer, men också i vilken grad förskolan strävar efter att förbättras och förnyas 

(Skolverket, 2005). Läroplanens mål är utgångspunkt för förskolans kvalitetsarbete 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Skolverket (2012) uttrycker att kvalitetsbegreppet 

definieras utifrån ”hur väl verksamheten uppfyller nationella mål, svarar mot 

nationella krav och riktlinjer, uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, 

förenliga med de nationella samt kännetecknas av en strävan till förnyelse och 

ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar.” (s.45). Kvalitet i förskolan 

kan sålunda definieras som arbetet med förskolans uppdrag i enlighet med 

nationella och interna styrdokument och förskolans ständiga strävan efter 

utveckling.  

Utöver dessa kriterier definierar Skolverket (2004) kvalitet i förskolan utifrån tre 

olika aspekter: strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet. Strukturkvalitet 

handlar om verksamhetens yttre förutsättningar, exempelvis barngruppernas storlek, 
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personaltäthet, styrdokument, personalens kompetens, lokaler, material och 

sammansättning av barngrupperna. Processkvalitet rör processerna som pågår i den 

pedagogiska verksamhetens, såsom personalens samspel och förhållningssätt 

gentemot barnen, användningen av material som finns på förskolan, verksamhetens 

innehåll och relationen mellan barnen. Den sistnämnda, resultatkvalitet, handlar om 

det som beskrevs i början av detta avsnitt: i vilken grad verksamheten når 

måluppfyllelse och resultat.  

Pedagogisk kvalitet 

En form av resultat är pedagogisk kvalitet (Skolverket, 2004). Pedagogisk kvalitet 

definieras av Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) som någonting som inte finns i 

sig, utan som utvecklas, skapas och gestaltas i mötet mellan barn och lärare, mellan 

barn och mellan omgivningen och barn. Författarna menar att det i pedagogiskt 

kvalitetsarbete är av stor vikt att pedagogerna är medvetna om vad kvalitet innebär i 

anknytning till förskolan, men också att varje individ utgår från ett visst sätt att se på 

någonting. Det uttryckte Sheridan redan 2007 då hon beskrev verksamhetens kvalitet 

vara beroende av samspelet och kommunikationen som finns mellan barn och 

pedagoger i förhållande till pedagogens praktiska erfarenheter, materiella tillgångar 

och teoretiska kunskaper. Den pedagogiska kvaliteten på verksamheten synliggörs 

enligt Sheridan (2007) av barns lärandeprocess i relation till nationella mål. När 

lärarens förhållningssätt skapar möjligheter för barn till utveckling och lärande, 

vilket är i enlighet med läroplansmålen, anser Sheridan & Pramling Samuelsson 

(2009) att det finns pedagogisk kvalitet på förskolan.  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Kvalitet i förskolan bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete. I skollagen framgår att 

utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns 

för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls (4 kap. 

5 § skollagen). Skollagen kräver systematiskt kvalitetsarbete av huvudmän, förskole- 

och skolenheter, men vad innebär det egentligen? Med ett systematiskt 

kvalitetsarbete menas att verksamheten kontinuerligt och systematiskt ska följas upp, 

att resultaten ska analyseras i förhållande till nationella mål och att analysen sedan 

ligger till grund för planering och utveckling av utbildningen. Resultatet ska också 

följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till vad beprövad erfarenhet och 

aktuell forskning lyfter fram som betydelsefullt (Skolverket, 2012). Därutöver menar 

Insulander & Svärdemo Åberg (2014) att det systematiska kvalitetsarbetet handlar 

om att få varierad information om verksamheten. Författarna menar att det är viktigt 

att det finns en gemensam syn på vad kvalitet är för någonting, men även att 
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relationer skapas mellan resultat och mål, kriterier, etc. för att synliggöra möjligheter 

och hinder för verksamhetens vidareutveckling. I likhet med det beskriver 

Skolinspektionen (2012) syftet med kvalitetsarbete i en kvalitetsgranskningsrapport: 

”Syftet med allt kvalitetsarbete är att det ska leda till förbättringar. Det är därför 

ytterst angeläget att kunskapen om eventuella brister i en verksamhet verkligen följs 

av åtgärder för förändring och förbättring... .” (s.48).  

Håkansson (2013) skapar en sammanfattande bild av systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan genom att förtydliga innehållet med tre olika komponenter: innehåll, 

processer och metoder. Med innehåll menar han mål, riktlinjer och krav som beskrivs 

i skollagen, läroplaner och förordningar, men även de som exempelvis är specifika 

för verksamheten och som kan kopplas till de nationella målen, kraven och 

riktlinjerna. Processer beskriver Håkansson som det konkreta arbetet som kan 

kopplas till uppföljning, utvärdering och utveckling, vilket med andra ord kan 

beskrivas som insamling av information, bedömning av kvalitet och förbättring av 

måluppfyllelsen. För att ett bra systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas anses även 

kommunikation av stor vikt. Den sista komponenten, metoder, beskriver Håkansson 

som den delen av det systematiska kvalitetsarbetet som handlar om strategier för 

datainsamling och hur dessa analyseras och bearbetas, exempelvis med hjälp av 

kvalitetssäkringsverktyg. Komponenterna skapar en helhet (Håkansson, 2013). Om 

vi nu går tillbaka till de olika aspekterna på kvalitet som Skolverket (2004) 

utkristalliserade; strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet, kan likheter 

finnas och de olika aspekterna kan relateras till Håkanssons tre komponenter. 

Innehåll kan relateras till strukturkvalitet då båda handlar om yttre förutsättningar. 

Processer till processkvalitet där de inre förutsättningarna är i fokus. Metoder kan till 

sist relateras till resultatkvalitet som båda handlar om hur måluppfyllelse och 

resultat kan uppnås. Olika aktörer använder sig således av olika begrepp, vilket kan 

tyda på att kvalitet i förskolan är någonting som är i ständig utveckling.   

Kvalitetssäkring av det systematiska kvalitetsarbetet 

En del av det systematiska kvalitetsarbetet är kvalitetssäkring. Kvalitet och 

likvärdighet blir synlig i en kvalitetssäkringsprocess (Skolverket, 2012). Vikten av 

kvalitetsarbete i förskolan har lett till att behovet av att kvalitetssäkra verksamheter 

har ökat med åren och fått allt större betydelse. Nya sätt att kvalitetssäkra utvecklas 

ständigt. Målrelaterad politisk styrning har fört med sig att värdering av hur 

resultatet står i relation till fastställda mål har blivit viktiga och vardagliga inslag 

inom organisationer (Lumsden Wass, Wärvik & Foss Lindblad, 2009). Inom förskolan 

har användandet av kvalitetssäkring ökat. Dess tillämpning är processer som kan se 
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olika ut beroende på vilken kvalitet det är som ska kvalitetssäkras och inom vilken 

verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010). 

I den reviderade läroplanen för förskolan har det systematiska kvalitetarbetet 

förtydligats och beskrivs på följande sätt: ”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. … Syftet med 

utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa 

möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.” (Skolverket, 2011, s.14). För att 

lyckas ge varje barn de bästa förutsättningar för lärande och utveckling, krävs ett 

systematiskt kvalitetssäkringsarbete av förskolans verksamhet. Det kan exempelvis 

göras med hjälp av olika arbetsprocesser som syftar till att kvalitetssäkra, vilket 

fordrar ett utarbetat och medvetet arbetssätt (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Förskolor bör ständigt kvalitetssäkras, där det systematiska kvalitetsarbetet är av stor 

vikt för att kvalitet ska kunna finnas och utvecklas på förskolan. Det är ingenting 

som är enkelt att göra. Det krävs en plan, en systematik, en grund och en metod för 

att det ska kunna ske.  

Kvalitetssäkringsverktyg, en metod för att kvalitetssäkra verksamheten  

Metoder beskrev Håkanssons (2013) som en av de tre olika komponenterna som är 

en del av det systematiska kvalitetsarbetet och som används för att kvalitetssäkra 

verksamheten. Kvalitetssäkringsverktyg är en form av metod och ett sätt att samla in 

data som sedan analyseras och bearbetas för att skapa förbättring och utveckling av 

verksamheten. Det sker genom åtgärder och handlingar med hjälp av olika strategier 

(kvalitetssäkringsverktyg) som passar verksamheten (Håkansson). 

Bedömning 

Bedömning är ett begrepp som oftast används i relation till förskolans kvalitetsarbete 

och kvalitetssäkring. I Nationalencyklopedin (2015) definieras bedöma som att ”fälla 

ett värderande utlåtande över ngt.” En allmän syn på bedömning beskriver Rönn (2013), 

när han skriver om kvalitetsfrågor som återkommer i bedömningar av arkitektur. En 

av grundfrågorna som han reflekterar över kan anses vara relevant i anknytning till 

bedömning i förskolan. Rönn menar nämligen att det inte räcker med att kunna 

beskriva och identifiera kvaliteter, utan att det behövs en professionell bedömare 

som kan ta ett aktivt ställningstagande utifrån två olika grundfrågeställningar: ”Är X 

tillräckligt bra?” Och ”Vilken är bäst X1 eller X2?” (s.94). 
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Bedömning i relation till utvärdering av förskolans kvalitetsarbete 

Begreppet bedömning har inom förskolans värld haft och har fortfarande i vissa 

sammanhang en negativ klang. I relation till bedömning, nämns ofta begreppet 

utvärdering. Franke Wikberg (1992) menar att all utvärdering innehåller någon form 

av kvalitetsbedömning, vilket ger ett perspektiv på de här två begreppen. I studien 

kommer begreppet bedömning huvudsakligen att användas. 

Om grundfrågorna som Rönn (2013) tar upp relateras till bedömning i förskolan, 

är det den första grundfrågan, det vill säga om X är tillräckligt bra, som är relevant. 

Med den avser Rönn att det finns en kvalitetsnivå som relateras till ett 

bedömningsobjekt. Det vill säga att det finns ett antal krav och mål som måste 

uppfyllas på ett tillfredsställande sätt. Någonting som även beskrivs i förskolans 

läroplan i relation till förskolans kvalitet. Det är genom bedömning av en förskola 

som förskolans kvalitet blir synlig. Inom svenska förskolor har verksamhetens 

kvalitet på ett eller annat sätt bedömts under många år. Metoderna och vad det är 

som bedöms varierar dock (Folke-Fichtelius & Lundahl, 2015).  

I ett samtal med Patric Sahlén som är adjunkt i pedagogik på Södertörns högskola, 

beskriver han vikten av bedömningens riktning och återkopplingen av en 

bedömning. Han menar att det finns en tendens att pedagoger tar en bedömning 

personligt, vilket kan leda till att en lägre bedömning kan påverka de berörda 

pedagogerna i negativ bemärkelse. Därför är det enligt honom viktigt att fokusera 

målen med bedömningen och vad pedagogen gör, inte hur pedagogen är. 

Följaktligen är förmedlingen av en bedömning av stor vikt för framtida utveckling 

inom den berörda verksamheten (Sahlén, P, personlig kommunikation, 3 mars 2015). 

Det är som Lundahl (2014) också beskriver det. Dåligt förmedlade bedömningar är 

mer än något annat negativt för lärande. Trots det ser Lundahl bedömning som det 

bästa redskapet för att främja lärandet, men med betoning på att det då måste 

användas på rätt sätt.  

Tidigare forskning 

Det finns en omfattande mängd forskning i anknytning till de centrala begreppen 

inom utbildningsväsendet. I det här avsnittet kommer störst vikt läggas på forskning 

som bedrivits avseende studiens centrala begrepp i relation till förskolan, vilket 

också avgränsar genomgången.  

Förskollärarens syn på det systematiska kvalitetsarbetet 

Relationen mellan det systematiska kvalitetsarbetet, barns lärande och utveckling 

samt förskolans kvalitet står i fokus i en studie genomfört av Sheridan, Williams & 

Sandberg (2013). I studien ingick 30 förskolor och undersöktes vad förskollärare 
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tillskrev var meningen med systematiskt kvalitetsarbete inom svensk förskola. 

Studien genomfördes med hjälp av intervjuer. Förskollärarnas syn på det 

systematiska kvalitetsarbetet sammanfattades inom tre olika teman: utvärdering och 

dokumentation inom förskolan, det utvärderingen och dokumentationen fokuserar 

samt när, hur, för vem och varför det dokumenteras och utvärderas i förskolan. 

Studien påvisade att hela arbetslaget var involverat i det systematiska 

kvalitetsarbetet och att pedagogernas medvetenhet och sätt att arbeta med det har 

utvecklats i och med läroplanens utveckling. I studien konstaterades att det finns ett 

behov av att utveckla kompetensen hos förskollärare och pedagoger i förskolan om 

hur dokumentation kan ge inblick i barnets lärande och uppfattning av olika 

objekter, händelser och innebörder. Författarna menar att när läroplanen, 

utbildningspolicys och teoretiska perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet 

ändras, skapas nya uppfattningar hos förskollärarna, vilket i sin tur skapar 

förutsättningar för barns lärande i förskolan (Sheridan, Williams & Sandberg). Det 

finns alltså skäl att anta att det finns ett samband mellan förändringar i läroplanen 

och vad utvärderingen fokuserar och att båda företeelserna påverkar utvecklingen av 

verksamheten i förskolan och barns lärande. 

God kvalitet i förskolan – vad är det? 

Det många forskare har lagt vikt vid i sin forskning är att undersöka vad som anses 

vara god kvalitet i förskolan (eller skolan). Haug (2003) menar exempelvis att 

måluppfyllelsen och förskolans kvalitet är mycket beroende av pedagogernas 

kompetens, vilket även beskrivs i Skolinspektionens rapport 2012:7. I rapporten 

nämns det att läranderesultat hos barn är kopplat till hög kompetens hos personal 

som kan skapa pedagogiska miljöer som leder till lärande för barn. Sylva et al. (2004) 

genomförde en longitudinell studie som kallas för The Effective Provision of 

Preschool Education (EPPE), där forskarna följde ca 3000 barn i åldrarna 3-7 år i 

England under åren 1997-2003. Studien syftade till att undersöka hur barns lärande 

och utveckling påverkades av förskolans inverkan på barnen. I studien observerades 

förskolornas kvalitet. Pedagogernas förhållningssätt, kompetens och barns lärande 

studerades inom olika områden. Resultatet visade att förskolor med god kvalitet 

hade fler högskoleutbildade pedagoger, lade vikt vid att ha både omsorg och 

pedagogik i verksamheten och betonade betydelsen av samspelet mellan 

pedagogerna och barnen (Sylva et al., 2004).  

Mycket av det Sylva et al. (2004) kom fram till, kommer även fram i en systematisk 

forskningskartläggning av skandinavisk forskning avseende kvalitet inom förskolan 

som genomfördes av Bjørnøy Sommersel, Vestergaard & Søgaard Larsen (2013). I 
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rapporten kartlägger författarna vad kvalitet i förskolan är för någonting och vad 

som kännetecknar god kvalitet. Kartläggningen baseras på forskningsrapporter som 

hämtats från Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) under 

åren 2006-2011 och grundas på 39 referenser hämtade ur 27 studier som på ett eller 

annat sätt handlar om kvalitetsbegreppet. För att god kvalitet inom förskolan kan 

uppnås, beskrivs vikten av särskilda ramar och strukturella förutsättningar. Exempel 

på det är storlek på barngruppen, normering, ledarkvalifikationer, förskollärarnas 

utbildning och samverkan mellan hemmet och förskolan. God kvalitet kännetecknas 

av barns möjligheter till lärande och utveckling, erfarenhetsutväxling, tid för 

reflektion och tid för det enskilda barnet, men också av ett starkt ledarskap som 

skapar tydlighet, vägleder och formar ramar för verksamheten.  

Betydelsen av ett starkt ledarskap lyfts även i Ärlestigs avhandling (2008), där det 

framgår att kommunikationen i framgångsrika skolor handlar om skolutveckling, 

visioner och resultat i högre grad än i mindre framgångsrika skolor. Ärlestig menar 

att kommunikation kan påverka skolans resultat, där det i framgångsrika skolor 

oftare kommunicerades i anknytning till läroplansuppdraget än i mindre 

framgångsrika skolor. Kommunikation, organisatoriska resultat och ledarskap är 

enligt avhandlingen nära kopplade till varandra (Ärlestig, 2008). I likhet med 

Ärlestig (2008), beskriver även Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) 

att ledarskapet är nära kopplat till organisatoriska resultat och kommunikation. God 

kvalitet kan konstateras handla om samspel mellan barn, pedagoger och ledning och 

bygger på kunskap och struktur.  

ECERS – forskning avseende ett kvalitetssäkringsverktyg 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) har gjort en tvärsnittsstudie om 

förskolan som miljö för barns lärande. I studien påvisas att hög kvalitet i förskolan 

utmärks av deltagande, kommunikation och ett starkt socialt samspel mellan lärare 

och barn. God kvalitet handlar enligt författarna till stor del om lärarnas pedagogiska 

medvetenhet och kunnighet. I studien används observationsmetoden The Early 

Childhood Environment Rating Scale (ECERS) för bedömning av struktur- och 

processkvalitet i förskolan. ECERS kräver enligt författarna teoretiska och 

pedagogiska yrkeskunskaper för att kunna bedöma förskolans kvalitet. Resultaten 

visar att variationen i kvalitet på förskolor har ökat, vilket författarna anser är 

oroväckande. I studien framgår att det finns stor distans mellan förskolor med låg 

kvalitet och som tenderar att försämra sin kvalitet i jämförelse med förskolor med 

hög kvalitet, som tenderar att höja kvalitetsgränsen (Sheridan, Pramling Samuelsson 

och Johansson). Kärrby (1997) utformade en svensk modell av ECERS. I samband 
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med användningen av ECERS kan vidarediskussioner skapas om förskolans kvalitet. 

Det kan enligt Kärrby tillföra verksamheten vetenskaplig kunskap och en ökad insikt 

i förhållanden som personalen själva inte är medvetna om. Författaren menar att 

kvalitet kan utvecklas med hjälp av resultat från metoder som bedömer kvalitet.    

Bedömningsforskning avseende förskolan  

Forsberg & Lindberg gjorde under 2010 en översikt över bedömningsforskningen. De 

kunde då konstatera att mycket av forskning avseende bedömning avser 

grundskolan och sällan förskolan. En sammanställning av översikten visar att 

forskningen domineras av bedömning av skolors resultat och elevernas prestationer. 

Forskning av utbildningssystemet i relation till resultat och prestationer förekom i 

mindre utsträckning. Bedömningsforskning anknuten till förskolan handlar oftast på 

ett eller annat sätt om bedömning i relation till barns kunskaper. Exempel på det är 

Vallberg-Roth (2012), som har forskat om dokumentation och bedömning i förskolan. 

Hon lägger mest fokus på att belysa hur bedömning och dokumentation kan gå till. 

Forskningen bygger på analyser av dokument och intervjuer på svenska förskolor, 

där det koncentreras på kunskapsbedömning av barn. Författaren beskriver ett 

begrepp som enligt henne är under utveckling, nämligen transformativ bedömning. 

Med begreppet anser hon att den breda synen på bedömning kan beskrivas, där 

bedömning ses som någonting som ständigt omformas i relationen mellan olika 

aktörer, innehåll, former och funktioner. I en analys beskriver Vallberg-Roth (2013) 

även en annan form av bedömning som hon kallar för verksamhetsinriktade 

bedömningar. Med det menar författaren att bedömningen utgår från hur 

verksamheten kan förändras för att det enskilda barnet ska kunna få möjlighet till 

lärande, utmaningar och utveckling. Verksamhetsinriktade bedömningar fokuserar 

på verksamheten och hur den kan utvecklas för att utmana det enskilda barnet 

(Vallberg-Roth).  

I forskningskartläggningen om kvalitet i förskolan av Bjørnøy Sommersel, 

Vestergaard & Søgaard Larsen (2013), konstaterar författarna att kvalitetsbegreppet 

används på många olika sätt och med många olika innebörder inom forskningen, 

vilket de anser är ett tecken på att det ännu inte finns tillräckligt med forskning i 

anknytning till begreppet och dess innebörd. Vidare visar rapporten även ett glapp 

inom forskningen i hur kvalitet, kvalitetsarbete och innehållskvalitet bedöms och hur 

man kan öka kvalitet inom förskolan som lärandearena. Någonting som även 

Vallberg-Roth (2013) menar saknas inom forskningsfältet. När det gäller forskning 

beträffande bedömning i svenska förskolor är det oftast fokus på en specifik form av 

dokumentation och bedömning, men inget allmänt fokus (Åsén & Vallberg-Roth, 
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2012). Kunskapsbedömning av barn står i centrum i Vallberg-Roths (2012) studie, 

inte pedagogernas kunskaper. Det tar hon också upp i studien, där hon beskriver att 

exempelvis filmning av vuxnas arbetssätt i syfte att bedöma är en mycket känslig 

fråga och att det därför anses vara lättare att observera barn i olika situationer där 

följdfrågor kan ställas till de vuxna i relation till observationen.  

Sammanfattning 

Trots kvalitetsbegreppets komplexa innebörd, är det ett välanvänt begrepp inom 

förskolan och är av stor betydelse för förskolans verksamhet. Dahler-Larsen (2011) 

menar att det inte finns någonting som kan kallas för totalkvalitet på grund av att 

begreppet är så pass föränderlig. Forskning har kanske inte lyckats ringa in 

förskolans totalkvalitet, men ändå förmått visa vad god kvalitet är i anknytning till 

förskolan. Förskollärarens och pedagogens roll, förhållningssätt och kompetens 

verkar ha betydelse för förskolans kvalitetsarbete.  God kvalitet på förskolor grundar 

sig på olika aspekter, varav tid, kommunikation, erfarenhetsutväxling och ett starkt 

ledarskap är några. Kvalitet har visat sig kunna utvecklas med hjälp av resultat och 

bedömningsmetoder. Genom att förskolor använder sig av just resultat och metoder, 

har forskning kommit fram till att det finns stor variation och distans mellan 

förskolor med hög respektive låg kvalitet. Det finns inte mycket forskning avseende 

bedömning av pedagogens förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten, trots 

att det är en indikator för god kvalitet, vilket leder in mig på syftet och 

forskningsfrågorna för studien.  
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien var att belysa vilken betydelse resultatet av en bedömning som 

utförts med hjälp av ett kvalitetssäkringsverktyg har för det systematiska 

kvalitetsarbetet på privata förskolor enligt pedagoger och förskolechefer.  

 

Tre forskningsfrågor var centrala i studien för att syftet kunde uppfyllas: 

 Vilka mål menar pedagoger respektive förskolechefer är de primära med 

kvalitetssäkringsverktyget? 

 På vilket sätt påverkar resultatet av en bedömning förskolans systematiska 

kvalitetsarbete enligt pedagoger respektive förskolechefer? 

 Vad tillskriver pedagoger respektive förskolechefer 

kvalitetssäkringsverktyg och dess bedömningsresultat för betydelse när 

det gäller kvalitetssäkring av den egna pedagogiska verksamheten? 
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Metod och genomförande 

Val av metod 

Studiens syfte var att belysa betydelsen av ett bedömningsresultat för det 

systematiska kvalitetsarbetet utifrån pedagogers och förskolechefers uppfattningar 

och åsikter, vilket gjorde studien till en kvalitativ studie. Vid kvalitativ forskning 

läggs det nämligen vikt vid ord och vid hur människor tolkar och uppfattar sin 

sociala verklighet under datainsamlingen och dataanalysen (Bryman, 2002).  

Studien är en fallstudie, vilket är en design som enligt Bryman används när syftet 

är att studera situationen eller miljön av en viss plats, ett fall. I studien studerades två 

fall, i form av två olika delar av en organisation i sitt sammanhang med hjälp av två 

olika datainsamlingsmetoder; intervjuer och enkäter. Fallstudier kan presentera och 

representera verkligheten (Bryman, 2002), någonting som studien avsåg att göra. 

Backman (2008) menar att fallstudier är särskilt tillämpliga när man försöker förstå, 

förklara eller beskriva exempelvis organisationer som anses vara komplexa att 

undersöka.  

Presentation av fallen 

Den aktuella organisationen är i privat regi och har i dagsläget 93 förskolor, 6700 

barn och 1300 heltidsanställda inom Sverige. Studien baserades på en fallstudie 

beträffande sju av organisationens förskolor, vilka delades upp i två fall:  

 Fall H, som karakteriserades av förskolor som hade fått höga 

bedömningsresultat i området naturvetenskap och teknik under våren 2014.  

 Fall L, som kännetecknades av förskolor som hade fått låga 

bedömningsresultat i området naturvetenskap och teknik under våren 2014. 

Bedömningarna utfördes med hjälp av organisationens kvalitetssäkringsverktyg, 

som i studien kallas för SäkerKval.  

En beskrivning av SäkerKval och dess bedömningsresultat 

SäkerKval är ett obligatoriskt verktyg för alla organisationens förskolor sedan 2011. 

Syftet med verktyget är framförallt att bedöma och säkerställa kvaliteten i den 

pedagogiska verksamheten på alla förskolor och har sin grund i läroplaner och 

aktuell forskning om vad som bidrar till ett gott och livslångt lärande för barn. Sex 

områden skapar tillsammans kvalitetssäkringsverktyget: värdegrund, lek, skapande, 

matematik, naturvetenskap och teknik, samt språk, kommunikation och IT. Med 

hjälp av verktyget synliggörs utvecklingsområden i den pedagogiska verksamheten, 

vilket leder till att det finns möjlighet för utveckling, utvärdering och uppföljning. 

Det är någonting som Lander (2009) betonar som en viktig del i utvärdering av en 
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verksamhet och som Skolverket (2012) lyfter fram som kvalitet inom förskolan. Det 

är pedagogernas förhållningssätt som möjliggör en utveckling för varje barn och det 

är också pedagogernas förhållningssätt som är utgångspunkten i själva verktyget.  

SäkerKval kvalitetssäkrar verksamheten inom de sex olika områdena som under 

en bedömning bedöms utifrån fyra olika nivåer som ger olika siffervärden: Nej (0p), 

Ja (2p), I hög grad (4p) och I mycket hög grad (6p). Nedan ses en förenklad bild av 

bedömningens inriktning som är övergripande för de olika områdena:   

 
TABELL 1 Grunderna för SäkerKval 

För respektive område finns det en liknande matris. Målen i målspalten är kopplade 

till mål för området och hämtade ur Skolverkets läroplan för förskolan Lpfö 98 

Reviderad 2010. Verksamheten bedöms utifrån i vilken grad målen för respektive 

område uppnås. Varje år bedöms varje förskola med hjälp av SäkerKval under två 

hela dagar av två bedömare från andra förskolor inom organisationen.  

Bedömarna sätter siffervärden för varje mål inom respektive område i SäkerKval. 

Varje område får därmed ett typvärde, vilket är ett medelvärde av siffervärdena för 

de målen inom varje område som bedöms. Det skrivs också en 

verksamhetsutvecklingsplan (VUP) där styrkor och utvecklingsområden lyfts fram. 

VUP:en ska fungera som en beskrivning av typvärdena varje område har fått. Utöver 

det skrivs en exempellista för respektive område där specifika situationer och 

händelser som ligger till grund för bedömningen redogörs.  

Urvalsförfarande 

Utifrån studiens syfte var urvalet beroende av en organisation som bestod av flera 

privata förskolor som frekvent använde sig av ett kvalitetssäkringsverktyg. Med det 

som utgångspunkt, användes ett målinriktat urval där studiens syfte och egna 

kunskaper ledde till den specifika organisationen. Respondenterna i de två fallen 
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valdes därefter ut med hjälp av ett klusterurval. Vid ett klusterurval finns urvalet 

naturligt grupperat (Cohen et al., 2011). I studien grupperades förskolorna efter 

bedömningsresultat. En grupp med förskolor som hade fått siffervärdet 2 och en 

grupp med förskolor som hade fått siffervärdet 6 i området naturvetenskap och 

teknik våren 2014. Ur varje grupp utsågs sedan förskolor med hjälp av ett 

systematiskt urval. En typ av urval där enheter enligt Bryman (2002) väljs direkt ur 

urvalsramen.  

 

   

 

TABELL 2 Studiens urval och resultat i siffervärde. Antalet respondenter och i parentes antal tillfrågade 

pedagoger/förskolechefer.   

Urvalet i fall H bestod av 3 förskolor som hade fått siffervärde 6 i området 

naturvetenskap och teknik. Totalt arbetade 3 förskolechefer och 43 pedagoger på de 

förskolorna. Fall Ls urval bestod av 4 förskolor som hade fått siffervärde 2 i området 

naturvetenskap och teknik. På de förskolorna arbetade det 4 förskolechefer och 38 

pedagoger. Varje förskolechef och pedagog i båda fallen tillfrågades att delta i 

studien. Av de 7 förskolorna deltog totalt 6 förskolechefer genom intervjuer och 32 

pedagoger genom enkäter, varav 3 förskolechefer och 17 pedagoger arbetade på 

förskolor som hade fått höga bedömningsresultat (som hädanefter kallas för H-

förskolor) och 3 förskolorchefer och 15 pedagoger som arbetade på förskolor som 

hade fått låga bedömningsresultat (som fortsättningsvis kallas för L-förskolor).  

Forskningsetiska aspekter 

Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002), där fyra huvudkrav finns beskrivna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet hanterades genom 

att det skickades ut ett introduktionsbrev innan genomförandet av enkäterna och 

intervjuerna som förklarade syftet med undersökningen. I brevet beskrevs varför 

respondenten har valts ut och varför det är viktigt att respondenten svarar (se Bilaga 

1 & 2). Intervjun inleddes med samma beskrivning. Respondenten tillfrågades om 

hon/han ville vara med i studien. Det framgick att det var frivilligt att delta i studien 

och att respondenten hade rätt att avbryta sitt deltagande närhelst respondenten 

ville, utan att ange orsak. På det sättet kunde samtyckeskravet uppfyllas.  

Genom att respondenterna, organisationen och kvalitetssäkringsverktyget 

avidentifierades och uppgifterna hanterades enbart av mig, kunde 

 Fall H Fall L Totalt 

Förskolechefer 3  3 (4) 6 (7) 

Pedagoger 17 (43) 15 (38) 32 (81) 

Förskolor 3 4 7 

Resultat SäkerKval  6, 6, 6 2, 2, 2, 2  
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konfidentialitetskravet hanteras. Respondenternas namn togs bort under 

dataanalysen och ersattes med påhittade namn. De tre förskolecheferna som arbetade 

på H-förskolorna benämndes med namn som börjar på bokstaven H (Helena, Hanna 

och Harriet). De tre förskolecheferna som arbetade på L-förskolorna benämndes med 

namn som börjar på bokstaven L (Lena, Lottie och Lisa). På det sättet kan läsare lätt 

urskilja de olika fallen och förskolechefernas anonymitet kunde garanteras. Inget 

namn kan kopplas till en specifik förskolechef. Även specifika utsagor som kunde 

leda till att de olika förskolorna kunde identifieras, togs bort. Nyttjandekravet 

uppfylldes genom att enkäterna sparades utan att dessa kunde identifieras till en 

specifik pedagog. Mailen med bifogade enkäter raderades sedan för att undvika att 

någon annan skulle komma över materialet. Informationen som samlades in 

användes enbart i den här studien.   

Genomförande   

En fallstudie kan ha olika design. För den här studien var en inbäddad flerfallsdesign 

relevant. I en inbäddad flerfallsdesign finns det flera olika subenheter som kan bli 

involverade i varje fall, vilket kan medföra att olika datainsamlingsinstrument kan 

behövas för varje subenhet (Yin, 2009). I studien användes intervjuer och enkäter 

som datainsamlingsinstrument. Av strategiska skäl anknutna till urvalets storlek, 

valdes enkäter som metod för pedagogerna och intervjuer som metod för 

förskolecheferna. Intervjuer kan ge en mer fördjupad bild av någonting (Cohen et al., 

2011). Förskolecheferna är de som ska leda förskolan i rätt riktning, vilket kräver en 

fördjupat insikt. Därför genomfördes intervjuerna med förskolecheferna. Genom 

enkäter kan enligt Cohen et al. en större mängd data samlas in över en kort tid. Av 

den orsaken tillfrågades pedagogerna att besvara enkäten.  

Beskrivning och genomförande av enkäten 

Enkäten bestod av totalt 15 frågor, där den sista frågan bestod av 11 påståenden och 

en öppen fråga. Frågorna 1-8 skapade underlaget för bakgrundsinformationen. 

Frågorna 11-14 och 15f-h kopplades till forskningsfrågan Vilka mål menar pedagoger 

respektive förskolechefer är de primära med kvalitetssäkringsverktyget? Frågorna 10, 15a-e, 

15i och 15l skapade underlaget för forskningsfrågan På vilket sätt påverkar resultatet av 

en bedömning förskolans systematiska kvalitetsarbete enligt pedagoger respektive 

förskolechefer? Till sist formade frågorna 9, 15j och 15k basen för forskningsfrågan Vad 

tillskriver pedagoger respektive förskolechefer SäkerKval och dess bedömningsresultat för 

betydelse när det gäller kvalitetssäkring av den egna pedagogiska verksamheten? När 

urvalets storlek är relativt stort är det lägligt att använda sig av mer strukturerade, 

slutna och numeriska enkäter (Cohen et al., 2011). Enkätens uppbyggnad var utifrån 
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vertikala svarsalternativ skapade med Likertskala, vilket möjliggjorde mätning av 

pedagogernas attityder och värderingar beträffande kvalitetssäkringsverktyget. 

Likertskalan användes vid 12 av frågorna, varav de flesta var påståenden som 

respondenten skulle ta ställning till. Resterande frågor besvarades med slutna 

svarsalternativ, där respondenten ofta kunde välja att kryssa för flera svar. Vid 

frågorna med slutna svarsalternativ fanns ett öppet alternativ där respondenten själv 

kunde fylla i ett svar om svarsalternativen inte passade respondentens eget svar.  

Innan de första enkäterna skickades ut, testades enkäten på tre pedagoger som 

inte tillhörde urvalet. Det visade sig att enkäten var lätt att förstå, men att en 

beskrivning om hur enkäten skulle fyllas i behövde läggas till. Enkäterna (se Bilaga 

3) skickades tillsammans med introduktionsbrevet (se Bilaga 1) via mail till varje 

pedagog på varje förskola. Därefter skickades två påminnelsemail till de som inte 

hade besvarat enkäten ännu och ett tackbrev till dem som hade besvarat enkäten. Att 

skicka ut en enkät via mail gör att besvarandet tar lite tid i anspråk för respondenten 

(Bryman, 2002). Vid några av förskolorna hjälpte förskolechefen till att påminna 

pedagogerna att besvara enkäten. 

Beskrivning och genomförande av intervjuerna 

Intervjuunderlaget utformades med samma grunder som enkätunderlaget (se Bilaga 

4). Skillnaderna mellan underlagen låg i att intervjuunderlaget byggde enbart på 

öppna frågor. När ett intervjuunderlag bygger på öppna frågor kan nya kategorier 

uppstå under intervjuns gång (Cohen et al., 2011). I studien innebar det att 

intervjuerna kunde koncentreras och utvecklas utifrån respondenternas svar.   

Intervjuerna bokades in via ett telefonsamtal en vecka efter att ett 

introduktionsbrev hade skickats ut via mail (se Bilaga 2). Intervjuerna hölls på 

respektive förskola. Innan intervjuerna genomfördes informerades förskolecheferna 

om studiens syfte, forskningsfrågorna och de forskningsetiska principerna. 

Intervjuerna tog ca 30 minuter i anspråk. Bryman (2002) menar att intervjuer 

vanligtvis spelas in och transkriberas närhelst så är möjligt, vilket också gjordes i 

studien. Efter varje intervju transkriberades den inspelade intervjun.   

Databearbetning och analysmetod 

I studien användes kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. Med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys kan samband mellan olika variabler upptäckas och 

tolkningar och förståelser göras (Cohen et al., 2011). Enkätsvaren sammanställdes i 

diagram vartefter diagramen kopplades till de olika forskningsfrågorna. På det sättet 

kunde mönster finnas som skapade underlag för resultatet och diskussionen. Vikt 

lades till orden och dess mening i resultatet. Hela intervjun lyssnades igenom ett 
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antal gånger för att få en helhet av intervjun och för att ta ut meningar i dess 

sammanhang i relation till studiens forskningsfrågor. Intervjun transkriberades för 

att få med intervjupersonernas uttryckssätt och ordalag vilka skrevs ned med ett 

språk så nära talspråket som möjligt. Konsekvent och systematiskt granskades den 

insamlade data.  

Cohen et al. (2011) menar att kvalitativa innehållsanalyser genererar i 

meningsbärande enheter, som kan klassificeras, kodas, kategoriseras och organiseras. 

Teman kan på så sätt växas fram och data kan struktureras och tolkas. Resultaten bör 

i en kvalitativ innehållsanalys inte enbart begränsas till ett visst fokus, utan även 

skapa en redogörelse och sammanfattning av det som har setts och hörts. På det 

sättet kan slutsatser dras baserade på data och dess omgivning (Cohen et al., 2011). 

Under dataanalysen kunde teman urskiljas i det empiriska materialet som skapade 

kategorier, som i sin tur kopplades till de tre forskningsfrågorna. Utveckling och 

kvalitetssäkring var ett exempel på en kategori som tillhörde forskningsfrågan om 

målen med SäkerKval. Ett exempel på en kategori som tillhörde forskningsfrågan om 

bedömningsresultatets inverkan på förskolan systematiska kvalitetsarbetet var 

känslor och inställning. Till forskningsfrågan om betydelsen av SäkerKval och 

bedömningsresultatet för kvalitetssäkring av den egna pedagogiska verksamheten 

kunde kategorin synliggöra pedagogernas kompetenser och skapa jämn kvalitet upptäckas.  

Tillförlitlighet 

Med validitet menas studiens giltighet, medan reliabilitet innebär studiens 

tillförlitlighet, kontext och reproduktionsförmåga över tid, verktyg samt grupper och 

respondenter (Cohen et al., 2011). Valet av flervalsmetod ger en ökad validitet och 

reliabilitet, då flera metoder tar upp liknande frågor som på olika sätt söker svar på 

forskningsfrågorna. De val och beslut forskaren gör inom en studie kräver en 

medvetenhet hos forskaren om betydelsen av och runt omkring de konsekvenser 

som kan följas (Bryman, 2002). Flervalsmetoden gav studien en bredare grund att stå 

på, då enkäter och intervjuer kompletterade varandra och förstärkte resultatet. Vid 

en dataanalys av data insamlat med hjälp av enkäter och intervjuer krävs det en 

medvetenhet om forskarens egen roll i förhållande till kontext och metodologi. Av 

vikt är att egna värderingar och partiskhet inte avslöjas under studiens gång (Cohen 

et al., 2011). Då jag arbetar inom organisationen som var fallet för studien och är väl 

insatt i kvalitetssäkringsverktyget och dess resultat som stod i fokus i studien, skrev 

jag en förförståelse av forskningsfrågorna innan datainsamlingen startades. Det 

hjälpte mig att vara neutral vid tolkning av resultatet och att dra slutsatser baserade 

på resultatet istället för egna tankar och värderingar. Några av förskolecheferna var 
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kända för mig, därför användes ett intervjuunderlag och informerades 

respondenterna om hur intervjun skulle genomföras innan den startades. Det här 

gav intervjun en grund att stå på som underlättade neutralitet under själva intervjun. 

Ett annat sätt som ökade tillförlitligheten var att intervjuerna spelades in och 

transkriberades, vilket gjorde att det i analysen av den insamlade data fanns 

möjlighet att tillgå det ursprungliga materialet.   

Att använda sig av svarsalternativ utifrån en Likertskala kan också medföra 

problem som kan påverka reliabiliteten och validiteten. Det är därför viktigt att ta 

hänsyn till att svarsalternativ kan ha olika betydelse för olika respondenter (Bryman, 

2002). I studien begränsade Likertskalan respondenternas svar till de svarsalternativ 

som fanns representerade. Det innebar att det inte framgick om respondenten ville 

svara ett alternativ som inte fanns representerade under svarsalternativen. Därför 

fanns även öppna svarsalternativ med i enkäten.  

I en fallstudie blir generalisering svårare då studien genomförs inom en viss plats 

och med ett mindre antal människor, vilket enligt Bryman (2002) inte går att överföra 

till en annan miljö. I studien stod en viss del av en organisation i fokus, där ett fåtal 

individer deltog i studien. Det skapade således inte grunder för generalisering. 

Bryman menar att resultatet från en kvalitativ studie inte ska generaliseras till 

populationer då de personer som intervjuas inte kan representera populationen, utan 

generalisering i en kvalitativ studie ska göras till teorier. I studien kan läsaren göra 

en egen tolkning om överförbarhet till en annan miljö är möjlig.      
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Resultat 

Resultatet bygger på en enkät besvarat av 32 pedagoger och intervjuer med 6 

förskolechefer på förskolor som antingen har fått höga eller låga resultat inom 

området naturvetenskap och teknik på bedömningen som utfördes under våren 2014 

med hjälp av kvalitetssäkringsverktyget SäkerKval. Inledningsvis beskrivs 

bakgrundsinformation för de båda grupperna. Resultatet presenteras sedan med 

forskningsfrågorna som rubriker, där enkäterna presenteras med hjälp av diagram 

som visar de slutna svarsalternativen, svarsalternativen utifrån Likertskalan och 

svarsfrekvensen tillsammans med resultatet från den kvalitativa delen av studien. 

Resultatet presenteras med hjälp av rubriker som redogör kategorier och teman som 

kunde urskiljas. Kategorierna beskriver en sammanfattande bild av respondenternas 

uppfattningar och utsagor såsom de har tolkats i studien. Förskolorna som hade fått 

höga bedömningsresultat våren 2014 benämns som ”H-förskolor” och förskolorna 

som hade fått låga bedömningsresultat våren 2014 benämns som ”L-förskolor”. 

Enkätresultatet presenteras utifrån de två olika grupperna: de 17 pedagogerna som 

arbetar på förskolor som fick höga bedömningsresultat i jämförelse med de 15 

pedagogerna som arbetar på förskolor som fick låga bedömningsresultat våren 2014.  

Bakgrundsinformation 

Resultatet visar en stor variation i anställningstid inom organisationen mellan 

pedagoger på H-förskolorna och pedagoger på L-förskolorna.   

 

 
DIAGRAM 1 Tid pedagoger har arbetat inom organisationen (fråga 1) 

I diagramet kan utläsas att det finns mer än dubbelt så många pedagoger på H-

förskolorna som har en lång anställningstid inom organisationen till skillnad från 

pedagoger på L-förskolorna. När det gäller förskolecheferna, har varje förskolechef 

längre än tre års erfarenhet av att arbeta som förskolechef inom organisationen. Det 

innebär att varje förskola har en förskolechef med minst tre års erfarenhet som på 

olika sätt har arbetat med kvalitetssäkringsverktyget SäkerKval, men att det finns 

färre pedagoger på L-förskolorna som har arbetat med SäkerKval under en längre 
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tid. Pedagogerna skattade sin egen kunskap om kvalitetssäkringsverktyget 

SäkerKval på följande sätt: 

 

 
DIAGRAM 2 Pedagogernas egen skattning av sin kunskap om kvalitetssäkringsverktyget SäkerKval (fråga 6) 

I diagramet kan utläsas att pedagoger från de båda grupperna skattar sin egen 

kunskap relativt lika. Alternativen ”Bra” och ”Ganska bra” överväger, vilket kan 

tolkas som att de flesta pedagoger anser sig ha kunskap om SäkerKval. Inga av 

respondenterna svarade ”Ganska dåligt”, ”Dåligt” eller ”Vet inte”. Även 

förskolecheferna beskrev sin egen kunskap inom kvalitetssäkringsverktyget som 

god. Kunskapen om förskolans bedömningsresultat våren 2014 skilde sig dock åt:  

  
DIAGRAM 3 Pedagogernas uppfattning av vilket bedömningsresultat förskolan fick i området naturvetenskap och teknik 

våren 2014 (fråga 7) 

Alla pedagoger på H-förskolorna verkar ha koll på den tidigare bedömningen (varje 

H-förskola hade fått 6:or i bedömningen våren 2014), medan pedagogerna på L-

förskolor verkar ha mindre bra koll (varje L-förskola hade fått 2:or i bedömningen 

våren 2014). Varje förskolechef visade sig ha kunskap om vilket resultat förskolan 

hade fått i området naturvetenskap och teknik på bedömningen våren 2014. Fyra av 

förskolecheferna nämnde att den egna kunskapen hade ökad då förskolecheferna 

själva har bedömt andra förskolor, men även i och med förskolechefernas delaktighet 

i bedömningen och återkopplingssamtalen av den egna verksamhetens bedömning. 
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Flera av förskolecheferna beskrev även att de har eller har haft ansvaret även för 

andra förskolor inom organisationen, vilket också ansågs av förskolecheferna som en 

erfarenhet som har utökat den egna kunskapsbanken om kvalitetssäkringsverktyget. 

Det nämndes att själva användandet av verktyget i vardagen utvecklar och fördjupar 

kunskapen inom verktyget.  

Med forskningsfrågorna som utgångspunkt  

Förskolecheferna och pedagogerna beskrev på olika sätt hur de använder sig av 

SäkerKval och vilken betydelse kvalitetssäkringsverktyget har för förskolan och dess 

verksamhet. De tre förskolecheferna som arbetade på H-förskolorna benämns med 

namn som börjar på bokstaven H (Helena, Hanna och Harriet) framöver. De tre 

förskolecheferna som arbetade på L-förskolorna benämns med namn som börjar på 

bokstaven L (Lena, Lottie och Lisa). Under dataanalysen kunde teman urskiljas i det 

empiriska materialet vilka kopplades till kategorierna, vilka bestod av de tre 

forskningsfrågorna:    

 

Förskolechefernas 

och pedagogernas 

mål med SäkerKval 

Bedömningsresultatets 

inverkan på förskolans 

systematiska 

kvalitetsarbete 

Betydelsen av SäkerKval och 

dess bedömningsresultat för 

kvalitetssäkring av den egna 

pedagogiska verksamheten  

Att utvecklas och 

kvalitetssäkra 

 

Nytta för pedagoger 

och kunden 

 

SäkerKval som en 

naturlig del av den 

pedagogiska 

verksamheten 

Känslor och inställning 

 

Varierande 

självskattningar 

 

Skapa förändring 

 

Vidarediskussioner 

 

Utgångspunkt för fortsatt 

kvalitetsarbete 

 

SäkerKval som ett mål i sig 

eller ej? 

 

Ett verktyg för att komma 

vidare 

 

Behovet av introduktion för 

nya medarbetare 

 

Synliggöra pedagogernas 

kompetenser och skapa en 

jämn kvalitet 

 

Material och planering 

 

TABELL 3 Översikt av hur de olika kategorierna består av olika teman som framkommit i analysen. 
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Förskolechefernas och pedagogernas mål med SäkerKval 

Relationen mellan kvalitetssäkringsverktyget och den pedagogiska verksamheten 

lyftes i intervjuerna och kunde avläsas i enkäterna, vilket synliggjorde målen med 

SäkerKval.  

Att utvecklas och kvalitetssäkra 

När målen med SäkerKval beskrevs av förskolecheferna, kopplades det till 

utveckling och kvalitetssäkring. 

 

Att man går ut och drar in slutsatser och drar det vidare, men SäkerKval är inte så att jag 

känner att jag kan verktyget i sig utan jag har det som ett verktyg för att utveckla 

verksamheten. (…) Målet är också kvalitetssäkring. (…) Alltså du ska egentligen ha det i 

allt du gör, precis så ska du få in det. (Hanna) 

 

Som ett verktyg för att se vad vi kan utveckla och göra bättre. (Helena) 

 

Någonting som även pedagogerna höll med om. När det efterfrågades om SäkerKval 

har hjälpt pedagogen att synliggöra utvecklingsområden, instämde de flesta 

pedagoger och var skillnaden liten mellan grupperna: 

 

 
DIAGRAM 4 SäkerKval som verktyg har hjälpt mig att synliggöra utvecklingsområden i den pedagogiska verksamheten inom 

området naturvetenskap och teknik efter bedömningen VT14. (Påstående 15f) 

Det skulle kunna ses som att SäkerKval av både förskolecheferna och pedagogerna 

ses som ett verktyg för att utveckla verksamheten och synliggöra 

utvecklingsområden. Relationen mellan SäkerKval och läroplanen belystes och 

förskolecheferna beskrev att SäkerKval kunde underlätta arbetet med läroplanen och 

förskolans uppdrag. 
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Det är ju, det är ju verkligen grundat på läroplanen. Det är det jag tycker. Det är en 

nedbrytning, en tydlig nedbrytning av läroplanen. Som är så lätt och se. (Lottie) 

 

Främsta målet med SäkerKval är att medvetandegöra. Att pedagoger blir mer medvetna om 

lärandet utifrån läroplanen, sitt uppdrag och de olika delarna av uppdraget.(Hanna) 

 

(…) jag har ett mål och det är alltså det här med lärande, omsorg och lek, att ständigt vara 

närvarande i den och SäkerKval alla områden ska ständigt blandas. (Lisa) 

 

Förskolecheferna nämner här kopplingen till läroplanen och förskolans uppdrag, 

vilket kan tolkas som att målet med SäkerKval enligt förskolecheferna är att 

verktyget kvalitetssäkrar att förskolorna arbetar efter förskolans uppdrag; 

läroplanen.   

Nytta för pedagoger och kunden 

Ett annat mål med SäkerKval som förskolecheferna beskrev var verktygets nytta 

utifrån ett kund- och pedagogperspektiv. 

 

Främsta målet är att barnen ska tycka att det är roligt. Att de ska tycka att det är roligt att 

lära sig och utvecklas och att det är spännande och att det är kul att gå till förskolan och att 

pedagogerna ska liksom utvecklas tillsammans med barnen och tycka att det är ett häftigt 

jobb. (Lisa)  

 

Det är att kunna gå att bli riktigt duktiga pedagoger med ett gott förhållningssätt. Både till 

barn och till lärandet.(…) Sen pedagogerna har ju det för att de växer ju i det. Och de, är 

man med från början, som många här är ju unga människor, de är ju formbara. Så att de 

kommer ju vara duktiga pedagoger för all framtid. (Lena) 

 

Det nämndes av förskolecheferna att de ser en koppling mellan hur SäkerKval 

används som ett verktyg av pedagogerna för att skapa en pedagogisk verksamhet 

och barns lärande och utveckling.  

 

Att bibehålla en värdegrund, alltså att bibehålla en välförankrad värdegrund där varje 

barn får bästa möjliga bemötande, samtidigt som det alltid ska pågå ett lärande (…) Med 

närvarande medvetna pedagoger. (…) För mig är det en helhetsbild. Det handlar inte om 

att vi ska bara vara bäst på ett område. (…) Det är som ett verktyg för pedagogerna för att 

skapa en bra verksamhet för barnen. (Helena)  
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Jag känner att barnen har mest nytta av det ifall pedagogen använder för deras utveckling 

och verksamheten blir bättre. (Hanna) 

 

Ja barnen har nytta av det för att de får pedagoger som ser de och observerar och bekräftar 

deras intressen och deras lärande och stimulerar det och utmanar det. (Lena) 

 

Föräldrarna nämndes som ett led i SäkerKvals tillämpning på förskolan, där 

skapandet av en bra förskola sågs som målet med SäkerKval.  

 

Jag som chef är ju, för mig är det ju det att jag kan garantera att det är ett bra 

förhållningssätt och för föräldrarna så är det ju så att de får ju, de får jättebra pedagoger 

och en bra förskola. (Lena)  

 

Förskolechefernas utsagor kan tolkas som att SäkerKval har som mål att fungera som 

verktyg för pedagogerna. Med hjälp av verktyget kan pedagogerna skapa en bra 

pedagogisk verksamhet och få ett förhållningssätt som utmanar och stimulerar barn i 

sin utveckling och sitt lärande, vilket kan leda till nöjda föräldrar.  

När pedagogerna besvarade frågan om vem som har mest nytta av SäkerKval, fanns 

det en enighet mellan pedagoger på H-förskolor och pedagoger på L-förskolor: 

 
DIAGRAM 5 Pedagogernas skattning av vem som ansågs ha nytta av användningen av SäkerKval. Flervalsalternativ. (fråga 14) 

När resultatet delas upp i ledning (organisationens ledningsgrupp, 

verksamhetschefen och förskolechefen), pedagogen (arbetslaget och jag) och kunden 

(barnen och vårdnadshavarna), kan avläsas att de flesta pedagoger ansåg att de som 

är närmast den praktiska pedagogiska verksamheten, det vill säga pedagogen och 

barnen, är de som har nytta av kvalitetssäkringsverktyget. De som inte är lika nära 

O
rg

an
is

at
io

n
en

s
le

d
n

in
gs

gr
u

p
p

V
e

rk
sa

m
h

et
sc

h
ef

e
n

Fö
rs

ko
le

ch
e

fe
n

A
rb

e
ts

la
ge

t

Ja
g

B
ar

n
e

n

V
år

d
n

ad
sh

av
ar

n
a

In
ge

n
u

p
p

fa
tt

n
in

g/
V

et
 in

te

8 9

12

17
15

17

10

0

9 9

12

15
13 13

7

0

Pedagoger på H-förskolor

Pedagoger på L-förskolor



  

25 

 

den praktiska verksamheten (framförallt organisationens ledningsgrupp och 

verksamhetschefen) ansågs av färre pedagoger ha nytta av SäkerKval. Målet med 

SäkerKval kan utifrån resultatet tolkas som om kvalitetssäkringsverktyget i första 

hand ska gynna barn och pedagoger, någonting som överensstämmer med 

förskolechefernas svar.   

SäkerKval som en naturlig del av den pedagogiska verksamheten 

Hanna nämnde att ett annat mål med SäkerKval var att inte behöva verktyget. 

 

Om vi, målet är att inte behöva SäkerKval, men SäkerKval är ett sätt att höja kompetensen 

på förskolan och egentligen tydliggöra för de som är osäkra i sin roll, alltså det är ett 

förhållningssätt. (…) Alltså du ska egentligen ha det i allt du gör, precis så ska du få in 

det. Ah, jag tänker att det är ultimatet att inte behöva det.  

 

Med det menade hon att om SäkerKval används som en naturlig del av 

verksamheten av alla pedagoger och när varje pedagog har god kompetens om 

verktyget, så behövs inte verktyget för att garantera en säker kvalitet på 

verksamheten. Då sker det av sig självt.   

I enkätresultaten där pedagogerna skattar när kvalitetssäkringsverktyget används 

i den pedagogiska verksamheten, syntes en stor skillnad mellan pedagoger på H-

förskolor och pedagoger på L-förskolor:  

 
DIAGRAM 6 Pedagogernas skattning av när kvalitetssäkringsverktyget används i relation till området naturvetenskap och 

teknik. Flervalsalternativ. (fråga 12) 
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Resultatet visar tydligt att pedagoger på H-förskolor i större utsträckning ser att 

SäkerKval kan användas i kontakt med barn, vårdnadshavare och extern 

kommunikation till skillnad från pedagoger på L-förskolor. Det kan tolkas som om 

pedagoger på H-förskolor ser flera olika mål med kvalitetssäkringsverktyget i 

jämförelse med pedagoger på L-förskolor. Det fanns dock en enighet mellan 

pedagoger på L-förskolor och H-förskolor i svaren på frågan Hur arbetar ni på din 

förskola med verktyget SäkerKval?  

  
DIAGRAM 7 Pedagogernas uppfattning av på vilket sätt det arbetas med SäkerKval på förskolan. Flervalsalternativ. (fråga 11)  

De flesta pedagogerna från båda grupperna ansåg att verktyget användes både 

enskilt, i arbetslaget och tillsammans med förskolechefen. Ingen ansåg att förskolan 

inte arbetade med SäkerKval. Trots det kan det i jämförelse med Hannas svar 

konstateras att pedagogerna på H-förskolorna, utifrån svaren om SäkerKvals 

användningsområden, kan ses vara närmare målet att ha verktyget i allt som görs än 

pedagogerna på L-förskolorna.  

Sammanfattning 

Det som kan konstateras utifrån resultatet är att både pedagogerna och 

förskolecheferna ser SäkerKval som ett verktyg för att kunna kvalitetssäkra och 

vidareutveckla den pedagogiska verksamheten oavsett om de arbetar på H-förskolor 

eller L-förskolor. SäkerKval sågs av förskolecheferna som ett verktyg som är till nytta 

för barnen, pedagogerna, förskolechefen och vårdnadshavarna. När det finns 

medvetna pedagoger i verksamheten som ständigt vidareutvecklas, kan det skapas 

lärandearenor för barnen. Pedagogerna i båda grupper skattade pedagoger och barn 

som de som har mest nytta av verktyget. Målet med SäkerKval kan därmed ses som 

att vara ett verktyg för pedagogen i syfte att utveckla verksamheten och synliggöra 

utvecklingsområden i enighet med läroplanen för att barn ska kunna utvecklas och 

lära. Det gör enligt förskolechefer att ett bra förhållningssätt kan garanteras för 

kunden (föräldrar och barn), som på det sättet får en bra förskola.  
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Fungerar den kedjan, ansåg en av förskolecheferna att SäkerKval inte behövdes 

längre och att målet därmed var att skapa en så pass bra verksamhet som gör att 

SäkerKval inte är nödvändigt för att garantera god kvalitet. Någonting som H-

förskolorna enligt resultatet skulle kunna närma sig snabbare än L-förskolorna. 

Pedagoger på H-förskolor såg inte enbart att SäkerKval kan användas i den 

pedagogiska verksamheten som en del av planeringen och kontinuerligt tillsammans 

med arbetskamrater såsom de flesta pedagoger på L-förskolor kryssade för, utan 

även att kvalitetssäkringsverktyget kan användas kontinuerligt tillsammans med 

barnen och i kommunikation med kunden. Med det till grund kan det konstateras att 

pedagoger på H-förskolor kan se flera olika mål och ser verktyget i ett bredare 

perspektiv. 

Bedömningsresultatets inverkan på förskolans systematiska 

kvalitetsarbete 

Våren 2014 gjordes en bedömning på varje förskola som deltog i studien. Någonting 

som sker årligen på alla förskolor inom organisationen. Bedömningsresultatet hade 

olika inverkan på förskolornas systematiska kvalitetsarbete.  

Känslor och inställning 

Bedömningsresultatets utfall, vare sig det var ett lågt eller ett högt resultat, skapade 

enligt förskolecheferna en direkt känsla hos de som arbetar på förskolan vilket enligt 

förskolecheferna kunde påverka förskolorna på olika sätt i strävan efter kvalitet. 

 

Jag tror att det sprider en glädje och inspiration. Positiv feedback gör ju att man vill mer, 

så jag tycker snarare att det ger ringar på vattnet. (Harriet) 

 

Och just avdramatisera de här 2:orna. Ah nu har vi fått den här bedömningen. Siffrorna är 

inte det viktigaste. Att lärandet är det viktigaste. Vad vill vi göra med det här? Och sen 

orka att det är okej att det är deppigt. (Lisa) 

 

Siffrorna från en bedömning verkade ha betydelse för förskolans fortsatta arbete med 

SäkerKval. Både förskolechefens och pedagogens inställning till siffrorna tycktes 

också ha betydelse.  

 

När man hör olika människor i ett arbetslag är det alltid några som slår sig till ro med att 

vi vet ju att vi är duktiga på det här. Vi är ju 6:or hela tiden. Och några som säger att 

mmm, men vi kan ju göra det här bättre. Det här kan vi utveckla. (Helena)  
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(…) alltså ibland så undrar jag ju vad ställer vi för krav på oss själva? Alltså finns det 

någon som kan vara 6:or hela tiden? Det är mycket höga krav. (Lisa)  

 

Siffrorna ifrågasattes i relation till vad de har för inverkan på det systematiska 

kvalitetsarbetet:  
 

Jag känner att jag vet inte vad siffrorna ger mer än stress och ett verktyg för systematiskt 

kvalitetsarbete från huvudman, utan jag tror inte att det påverkar utvecklingen på 

förskolan utan jag tror att exempellistan och tydliga utvecklingsområden ger lika mycket, 

eller räcker för att det ska bli roligare för att gå ut och bedöma tror jag. Eller att få 

återkopplingen och utvecklingen. Sen tror jag det kan behövas ibland, för om man inte är 

mottaglig, för att vakna upp, men jag är inte säker på att det behövs siffror. (Hanna) 
 

Inställningen till siffrorna kan tillsammans med direkta känslan efter att ha hört 

bedömningsresultatet, ses som grunden för vilka möjligheter förskolorna får för att 

kunna vidareutvecklas. Det kan jämföras med pedagogernas skattning av 

användningsfrekvensen av SäkerKval inom området naturvetenskap och teknik efter 

bedömningen våren 2014.  

 
DIAGRAM 8 Hur har din användning av verktyget SäkerKval när det gäller området naturvetenskap och teknik sett ut efter 

bedömningen VT14 i relation till användningen av verktyget innan bedömningen VT14? (fråga 10) 

Diagrammet visar att meningarna skiftade sig åt avseende hur pedagogerna ansåg 

att användandet av SäkerKval efter bedömningen våren 2014 har förändrats i 

jämförelse med innan bedömningen. Merparten av pedagogerna på H-förskolorna 

ansåg att användandet varken hade ökat eller minskat efter bedömningen VT14, 

medan de flesta pedagoger på L-förskolor menade att användandet hade ökat efter 

bedömningen VT14. Inga av respondenterna valde ”minskat”, ”minskat mycket” 

eller ”ej använd” som alternativ. Om bedömningsresultatet har förändrat 

pedagogernas förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten på ett positivt sätt, 

skattades av pedagogerna på följande sätt: 
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DIAGRAM 9 Bedömningsresultatet VT14 inom SäkerKval-området naturvetenskap och teknik har förändrat mitt 

förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten på ett positivt sätt. (påstående 15b) 

Här verkade siffervärdet av bedömningsresultatet inte spela någon roll. De flesta 

pedagoger ansåg enligt diagrammet att bedömningsresultatet hade förändrat deras 

förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten på ett positivt sätt. Det kan tolkas 

som att pedagogerna påverkades av bedömningsresultatet i positiv bemärkelse, men 

om det är tack vare siffrorna eller annat går inte att utläsa.   

Varierande självskattningar  

Varje förskolechef, både de som fick 2:or och de som fick 6:or inom området 

naturvetenskap och teknik våren 2014, förutom Lottie som inte angav någon siffra, 

självskattade sina förskolor/pedagoger som 4:or.  

 

Jag skulle nog lägga dem… jag är ju rätt kritiskt som chef. De skulle nog ligga på en 4:a. 

ah. (Harriet) 

Jag skulle nog skatta att de ligger på en 4:a. (Lena) 

 

Det innebär att förskolecheferna på H-förskolor självskattade sin förskola lägre och 

förskolechefer på L-förskolor självskattade sin förskola högre än föregående år. 

Pedagogerna självskattade förskolornas arbete med naturvetenskap och teknik olika: 

 
DIAGRAM 10 Pedagogernas självskattning av sin förskolas arbete med området naturvetenskap och teknik. (fråga 15l) 
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I diagrammet kan det utläsas att inte ens hälften av pedagogerna på H-förskolorna 

självskattade sin förskola med det höga resultatet förskolan fick året innan. Nästan 

hälften av pedagogerna på L-förskolorna självskattade däremot sin förskola med ett 

högre värde än året innan. Lika många av pedagogerna på L-förskolorna 

självskattade förskolan med det resultat förskolan fick våren 2014. Om resultatet 

skulle utgöras av pedagogernas och förskolechefernas självskattningar, hade det 

inneburit att bedömningsresultatet våren 2014 påverkade L-förskolorna i positiv 

mening och hade lett till ett högre resultat året därefter. Bedömningsresultatet våren 

2014 påverkade dock H-förskolorna i negativ bemärkelse med följden att resultaten 

hade sänkts året därpå.    

Skapar förändring  

Förskolecheferna beskrev bedömningsresultatet som utgångspunkten för 

förändringar på förskolan. 

 

Alltså vi skapade förändring direkt på en gång började det skapas förändring, för direkt 

började vi diskutera aktiviteter så sker ju saker. (Lena) 

 

Genom återkopplingen stärker man det man är bra på och det en behöver utveckla. 

(Hanna)  

 

När pedagogerna besvarade frågan om det har gjorts förändringar utifrån 

bedömningens vidareutvecklingsplan, skiljde meningarna sig åt: 

 
DIAGRAM 11 Det har gjorts förändringar utifrån bedömningens vidareutvecklingsplan (VUP) från VT14 i anknytning till 

området naturvetenskap och teknik på förskolan som jag arbetar på. (Påstående 15c) 

Fler av pedagogerna på L-förskolorna ansåg att förändringar hade gjorts utifrån 

bedömningens vidareutvecklingsplan, men när förändringarna efterfrågades, 

svarade endast 10 pedagoger på H-förskolor och 6 pedagoger på L-förskolor på 

frågan: 
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DIAGRAM 12 Pedagogernas uppfattning om vilka förändringar som har gjorts på förskolan utifrån bedömningens 

vidarutvecklingsplan från VT14 i anknytning till området naturvetenskap och teknik. (fråga 15d)  

Bedömningsresultatet skapade enligt pedagogerna en större medvetenhet på 

förskolan. Förändringar hade enligt pedagoger på H-förskolor även gjorts i form av 

skapandet av tvärgrupper i anknytning till området och i form av en IKT-plan. 

Pedagoger från båda grupperna nämnde även att materialet som kan kopplas till 

området hade utökats.  

Varierande meningar fanns det även avseende medvetenheten inom området 

naturvetenskap och teknik och om den ökade efter bedömningsresultatet eller inte: 

 
DIAGRAM 13 Jag har blivit mer medveten om arbetet med området naturvetenskap och teknik efter bedömningsresultatet från 

VT14. (Påstående 15i) 

Resultatet visar att det är fler pedagoger på L-förskolor som instämde i att 

bedömningsresultatet skapade en större medvetenhet beträffande arbetet med 

området naturvetenskap och teknik till skillnad från pedagoger på H-förskolorna. De 

senaste tre diagramen kan tolkas som om bedömningsresultatet ger pedagoger på L-

förskolorna ökat kunskap och en medvetenhet som gör att pedagogerna kommer 

vidare i sitt användande av verktyget i den pedagogiska verksamheten, medan 

pedagoger på H-förskolor antingen redan innan bedömningen har kunskap om och 

använder verktyget i stor utsträckning eller inte ser bedömningen som någonting 
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som påverkar användningsfrekvensen av SäkerKval. Pedagogerna på H-förskolor 

verkar bättre på att formulera förändringarna som bedömningsresultatet har 

resulterat i på förskolorna.  

Vidarediskussioner 

Någonting som blev tydligt under intervjuerna var att bedömningsresultatet skapade 

möjligheter för vidarediskussioner avseende det som hade setts under bedömningen. 

 

För de exemplen, att kunna diskutera exemplen som man har fått. Exemplen är 

intressantare än vidareutvecklingsplanen tycker jag, för att jag vet vad jag ville göra med 

den här dagen, men vad har bedömarna sett? (Helena)  

 

Det är ju det vi har senast jobbat med i de här tvärgrupperna. Hur är man när man är en 

2:a? Hur är man när man är en 4:a? Hur är man när man är en 6:a? Ge exempel. (Lottie) 

 

Vi jobbar med vårt förhållningssätt och vi tror att, jag tror och det försöker jag 

implementera hos medarbetarna, succesivt genom att dagligen samtala, dagligen, jag är 

inte här dagligen, men i alla samtal vi har omkring Säker… (Lisa) 

 

Jag tror att dialogen är utvecklande. Jag tror att det är en tydlighet att se vart man är på 

väg. (Harriet) 

 

Flera av pedagogerna på H-förskolorna beskrev förändringarna som även 

förskolecheferna nämnde under den öppna frågan 15d. 

 

Det har skapats tvärgrupper där fokus ligger på de olika SäkerKval-områdena. En pedagog 

har fått ansvaret för att utveckla naturvetenskap & teknik på förskolan. Hon har fått gå på 

en fortbildning och delgett det på ett personalmöte. (pedagog på en av H-förskolorna) 

 

Medvetenhet kring olika projekt samt att ständigt diskutera för att få samsyn i huset. 

(pedagog på en av H-förskolorna)   

  

Det här kan tolkas som att bedömningsresultatet kan fördjupa synen på den egna 

verksamheten och skapa samtal om förskolans kvalitetsarbete.  

Utgångspunkt för fortsatt kvalitetsarbete 

Det bedömningsresultatet även visade sig tillföra verksamheten enligt 

förskolecheferna, var att det skapade ett utgångsläge för kommande år. 
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Det är grunden för vad vi ska ha för fokusområden för kommande år. (Helena) 

Vi använder alltid från resultatet för att plocka nya mål och aktiviteter. (Lena) 

Att vi grundade mycket och att vi kom fram till utvecklingsmål för förskolan och då var ju 

SäkerKval-resultaten en del av det. (Hanna) 

 

Hanna nämnde även att utvecklingsområden som synliggjordes blev grunden för att 

kunna utveckla och analysera förskolans kvalitetsarbete som sammanställs 

exempelvis i en halvårsanalys. Det var dock i olika grad pedagogerna instämde i om 

mål, målkriterier och aktiviteter hade påverkats av bedömningsresultatet:  

 
DIAGRAM 14 Bedömningsresultatet VT14 inom området naturvetenskap och teknik har påverkat mål, målkriterier och 

aktiviteter för HT14/VT15 på förskolan som jag arbetar på. (Påstående 15a) 

Fler pedagoger på L-förskolor instämde att mål, målkriterier och aktiviteter hade 

påverkats, vilket kan tolkas som att ett lägre bedömningsresultat leder i större 

utsträckning till nya mål anknutna till området i jämförelse med ett högre 

bedömningsresultat. 

SäkerKval som ett mål i sig eller ej? 

Om vi nu istället vänder på det här och inte ser bedömningsresultatet utifrån det 

resultat som förskolorna fick under våren 2014, utan mer som en del av 

kvalitetssäkringsverktyget SäkerKval, framkom det under intervjuerna att 

förskolecheferna betraktade bedömningsresultatet på olika sätt. En del av 

förskolecheferna såg SäkerKval och dess bedömningsresultat som ett mål i sig medan 

andra förskolechefer nämnde SäkerKval som en del i ett större sammanhang. Två av 

förskolecheferna på L-förskolorna nämnde på ett eller annat sätt att de såg SäkerKval 

som ett mål i sig.  

 

Alltså jag tänker såhär; vi har jobbat med SäkerKval som mål, det har varit våra mål. 

(Lisa) 

Instämmer
helt

Instämmer Instämmer
i mindre

grad

Instämmer
inte alls

Ingen
åsikt/Vet

inte

2

9

5

0
1

2

11

1
0

1

Pedagoger på H-förskolor

Pedagoger på L-förskolor



  

34 

 

 

Lottie nämnde vid ett flertal tillfällen att målet är att få 6:or i SäkerKval: 

  

(…) att vi har satt konkreta rubriker, att vi jobbar mot 6:or.  

 

Förskolecheferna på H-förskolorna och Lena nämnde däremot att SäkerKval mer ses 

som en del av målen, men inte som ett mål i sig.  

 

(…) vi har ju andra områden som vi tyckte att vi behövde utveckla mera, så att sätta 

utvecklingsmål på naturvetenskap och teknik kändes inte… utan det handlar om att göra 

det till ett vardagsarbete. Nu måste det fungera även om vi inte lägger fullt fokus på det. 

Det ska ju vara någonting som lever kvar. Det ska leva kvar, det ska finnas i våran vardag, 

det ska hända saker regelbundet, men vi måste kunna släppa det och plocka ut andra saker 

som vi vet att vi behöver utveckla samtidigt med vetskapen om att det man inte belyser på, 

det krymper.” (Helena) 

 

Jag tänker att det är ju viktiga verktyg för att utveckla verksamheten framåt. (…) Att vi 

grundade mycket och att vi kom fram till utvecklingsmål för förskolan och så var ju 

resultaten en del av det. (…) Och sen har jag försökt väva in i de målen som vi gjorde 

tillsammans med alla pedagoger här, så hade jag det hela tiden i bakhuvudet. Vad visade 

SäkerKval. Men eftersom det var höga resultat här så handlade det mycket om hur går man 

vidare. (Hanna) 

 

Harriet nämnde att SäkerKval mer var som en del av verksamheten, där verktyget 

också användes som en del av målen som ska skrivas in i organisationens styrkort: 

 

Alltså den används ju dagligen, ja. Alltså jag tänker styrkort och det präglar ju hela… för 

det är med i våran planering och i våra utvecklingsområden och såna där saker.  

 

De här två olika synen på SäkerKval och dess bedömningsresultat kan vara det som 

påverkar förskolans systematiska kvalitetsarbete. Hur förskolecheferna ser på 

bedömningsresultatet kan tolkas skapa förutsättningar för hur förskolecheferna 

arbetar vidare med utvecklingen av den pedagogiska verksamheten.  

Sammanfattning 

Att bedömningsresultatet har inverkan på förskolans systematiska kvalitetsarbete 

framgår i resultatet. Till en början skapar bedömningsresultatet en direkt känsla, 
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både hos pedagogerna och också förskolecheferna, vilket visade sig påverka det 

fortsatta kvalitetsarbetet. Är känslan glädje eller tvärtom deppighet, skapar det en 

grund för hur förskolan arbetar vidare. Även förskolechefernas inställning till 

bedömningsresultatet kan ses påverka vidareutvecklingen av kvalitetsarbetet på 

förskolan.  

 Med hjälp av bedömningsresultatet kunde enligt förskolecheferna och 

pedagogerna utvecklingsområden synliggöras som i sin tur blev grunden för 

kommande års fokusområden. Utvecklingsområdena skapade nya mål och 

aktiviteter som blev utgångspunkterna för förskolans systematiska kvalitetsarbete. 

Bedömningsresultatet visade sig även skapa en fördjupning i förskolans 

kvalitetarbete tack vare exempellistor och vidareutvecklingsplaner som enligt 

förskolecheferna genererade i vidarediskussioner mellan förskolechefen och 

pedagogerna, men även mellan pedagogerna.  

Bedömningsresultatets inverkan på det systematiska kvalitetsarbetet ansågs av 

pedagoger på L-förskolor vara större än av pedagoger på H-förskolor. Efter 

bedömningsresultatet våren 2014, skattade pedagogerna på L-förskolorna att 

medvetenheten och användningen av SäkerKval hade ökat, medan pedagoger på H-

förskolor i mindre grad instämmer i att det hade haft inverkan på verksamheten. 

Trots det kunde pedagoger på H-förskolor beskriva flera förändringar som hade 

gjorts på förskolorna utifrån bedömningsresultatet våren 2014, såsom skapandet av 

fokusgrupper, en IKT-plan, utökning av material och ökningen av medvetenheten 

om verktyget. När det sätts i relation till pedagogernas självskattning, skulle det 

kunna tolkas som att det finns en större självkritiskhet bland pedagoger på H-

förskolor. Det kan vara så att pedagoger på H-förskolor har en större medvetenhet 

avseende SäkerKval och på det sättet i större utsträckning kan formulera och se 

bedömningsresultatets inverkan på det systematiska kvalitetsarbetet. För pedagoger 

på L-förskolor kan på grund av en lägre medvetenhet, mindre förändringar skapa 

känslan av stora framsteg.  

Det är frågan om den första känslan och inställningen till bedömningsresultatet 

påverkar förskolechefernas syn på kvalitetsarbete. I slutändan självskattade de flesta 

förskolecheferna sig som 4:or, vilket innebär ett högre bedömningsresultat för L-

förskolorna och ett lägre resultat för H-förskolorna. Är även förskolecheferna på H-

förskolor mer självkritiska än förskolechefer på L-förskolor? Det skulle kunna var så. 

En sak som dock framkommer tydligt är att förskolechefernas syn på SäkerKval och 

dess bedömning kan påverka det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan i form av 



  

36 

 

om SäkerKval och dess bedömning ses som ett mål i sig eller inte. Det i sin tur kan 

påverka pedagogernas känslor och inställning till bedömningsresultatet.    

Betydelsen av SäkerKval och dess bedömningsresultat för 

kvalitetssäkring av den pedagogiska verksamheten  

Under fem års tid har kvalitetssäkringsverktyget SäkerKval nu används inom 

organisationen och det är ett obligatoriskt verktyg som varje förskola måste använda 

sig av. Verktyget har visat sig ha olika betydelse för kvalitetssäkring av den 

pedagogiska verksamheten.   

Ett verktyg för att komma vidare 

Förskolecheferna var överens om att SäkerKval ses som ett verktyg för att 

vidareutveckla den pedagogiska verksamheten.   

 

Jag tror inte annars att vi skulle komma så långt i vår syn om vi inte hade haft SäkerKval. 

(…) Då hade man fortfarande gjort en massa happenings. (Lisa) 

 

Kvalitetssäkringsverktyget i den aktuella organisationen implementerades år 2011. 

Det visade sig då vara ett efterlängtat verktyg och fylla ett behov:   

 

Hur ska jag höja kvaliteten och nå alla medarbetare mer konkret, det är stor skillnad där. 

Och jag kände att det var svårt för mig, att jag saknade något där. Jag blev väldigt glad när 

SäkerKval kom. (Hanna) 

 

Om bedömningsresultatet ska kunna ha betydelse för kvalitetsäkring av den 

pedagogiska verksamheten, ansågs pedagogernas kunskap om verktyget av stor 

betydelse. 

  

För jobbar man utifrån det här och man är en 6:a som pedagog, då har man också fått med 

sig att barnen är lika mycket värda som jag själv och är delaktiga i planering och 

utförandet av verksamheten. (Lena) 

 

Pedagogerna tillfrågades om de såg kvalitetssäkringsverktyget respektive 

bedömningen som ett hjälpmedel för att höja/behålla kvalitet på förskolan:  
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DIAGRAM 15 Jag ser kvalitetssäkringsverktyget som ett hjälpmedel för att höja/behålla kvalitet inom området naturvetenskap 

och teknik på förskolan. (Påstående 15j) 

 
DIAGRAM 16 Jag ser bedömningen som ett hjälpmedel för att höja/behålla kvalitet inom området naturvetenskap och teknik 

på förskolan. (Påstående 15k) 

Det kan utläsas att pedagogerna från båda grupperna såg både 

kvalitetssäkringsverktyget och bedömningen som ett hjälpmedel för att höja/behålla 

kvalitet på förskolan, men att pedagoger på H-förskolor instämde i högre grad. 

Kvalitetssäkringsverktyget och bedömningen kan utifrån det tolkas som ett 

hjälpmedel för att kvalitetssäkra den pedagogiska verksamheten. SäkerKval får 

därmed betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet.   

Hur ofta verktyget används i den pedagogiska verksamheten finns det dock skilda 

uppfattningar om: 

 
DIAGRAM 17 Pedagogernas skattning av hur ofta SäkerKval används i den pedagogiska verksamheten (fråga 9) 
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Diagrammet visar att användningsfrekvensen bland pedagoger på H-förskolorna var 

större än bland pedagoger på L-förskolorna. Kvalitetssäkringsverktyget verkar vara 

ett kontinuerligt använd verktyg i den pedagogiska verksamheten enligt nästan 

hälften av pedagoger på H-förskolorna, medan verktyget verkar användas mer som 

ett avstämningsverktyg av de flesta pedagoger på L-förskolorna. Det kan tydas som 

om verktyget har en större betydelse för kvalitetssäkringen av den pedagogiska 

verksamheten på H-förskolorna enligt pedagogerna och är i större utsträckning en 

naturlig del av den pedagogiska verksamheten på H-förskolorna.  

Behovet av introduktion för nya medarbetare 

Några av förskolecheferna på H-förskolorna såg SäkerKval och 

bedömningsresultatet som ett verktyg för att introducera nya medarbetare, bland 

annat genom att ha mentorer för nya medarbetare som går igenom verktyget. 

  

Jag har mentorer för nya som gör att de vävs in. (Hanna) 

Varje ny medarbetare som ska vara kvar på sikt introduceras av en mentor och i det ingår 

det att gå igenom SäkerKval och resultatet. (Helena) 

 

Vilket enligt Helena inte enbart innebär ett lyft för den nya medarbetaren, utan: 

  

När det kommer nya, jah de måste introduceras och så blir det ett lyft för alla. 

 

Det kan således tolkas som om introduktionen av SäkerKval och 

bedömningsresultatet för nya medarbetare kan leda till fördjupning av verktyget för 

hela arbetslaget, vilket i sin tur skulle kunna ses som en viktig del för kvalitetsarbetet 

på förskolan.  

Ett annat sätt att introducera SäkerKval, var att några av förskolecheferna på L-

förskolorna utgick ifrån att de nya medarbetare snappar upp verktyget utifrån det 

material som finns tillgängligt på förskolan och i de möten som den nya 

medarbetaren kommer att vara delaktig i på förskolan. 

  

(…)det har ju tillkommit också en pedagog och där har vi ändå varit så tydliga ändå tycker 

jag. Jag och de andra pedagogerna, vi jobbar hitåt. Här är SäkerKval och vi har till och med 

jobbat med… haft rubrikerna uppe, alltså konkret, stora rubriker. 6:or, vad innebär det (…) 

Det hänger inne på väggen så att man tydligt ska se. Det här är våra mål, titta här har vi 

6:or. (Lottie) 
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Alltså de hänger med på tåget, öhm, de brukar ju få alltså… att vi sitter och pratar om 

SäkerKval. Att jag beskriver det öh liksom i introduktionen, vad är (organisationen), vilka 

är vi och vad jobbar vi med. Öh och sen att de tittar på det och tar till sig det och att man 

för en dialog både enskilt och sen hänger de ju på våra gruppsamtal och 

personalkonferenser också. (Lisa) 

 

Det tyder på två olika sätt att introducera nya medarbetare i SäkerKval och dess 

bedömningsresultat. Ett medvetet arbetssätt med ramar för introduktionen av nya 

medarbetare och ett mer omedvetet sätt, där introduktionen är beroende av det som 

händer och sker i verksamheten och på möten just då.  

Synliggöra pedagogernas kompetenser och skapa en jämn kvalitet 

Pedagogerna nämndes som en viktig del för förskolans kvalitet. Därför ansågs det att 

det var viktigt att som förskolechef ha koll på vad som gör en bra pedagog, vilket 

SäkerKval och bedömningsresultatet ansågs hjälpa till med. 

 

Och det underlättar för mig att liksom, vad är den optimala, vad är en bra pedagog. Så den 

använder jag när jag till exempel under lönerevisionen och så där för att värdera… (Lena)  

 

På förskolorna har bedömningsresultatet enligt förskolecheferna haft betydelse för 

kvalitetssäkring av den pedagogiska verksamheten på olika sätt. Resultatet ger 

förskolecheferna information om pedagogernas kompetenser. Hanna beskrev 

exempelvis att det fanns en ojämn kvalitet på förskolan. I anslutning till det belyste 

hon behovet av att synliggöra just kompetenserna på förskolan för att kunna öka 

medvetenheten hos medarbetarna: 

 

(…) alltså titta egentligen på vilka kompetenser har vi på förskolan och så bygger man en 

verksamhet kring det, en struktur kring vilka kompetenser vi har.  

 

Vilket hon senare under intervjun förtydligade genom att förklara hur hon tänkte att 

det kunde gå till: 

  

Jag tänker väl att alla är väldigt medvetna om SäkerKval sen känner jag kanske inte att alla 

äger den fullt ut och därför har vi pratat mycket i och när vi satte upp kompetensprofiler, 

alltså utvecklingsprofilerna, öh ah alla ska ha egna samtal och hur man ska utvecklas som 

individ och pedagog här på förskolan, så har jag tänkt på vad den personen kan göra för att 

utvecklas så att det blir som en röd tråd i allt.  
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Pedagogernas kompetenser och vikten av att synliggöra dem beskrevs av flera 

förskolechefer som viktiga i relation till SäkerKval och dess användning på förskolan.  

 

Jag kan ju använda det när jag går in i samtal med pedagoger. För det handlar ju också om 

att diskutera kompetens och diskutera kvalitetsutveckling och personlighetsutveckling och 

reflektion. (…) liksom använda det som ett underlag. (Harriet) 

 

Genom att synliggöra kompetenser skapas det enligt förskolecheferna en kunskap 

avseende vilka behov som finns på förskolan för att kunna kvalitetssäkra den 

pedagogiska verksamheten. 

 

Det jag har känt mera har varit att förvalta resultatet och jämna kvaliteten (…) vi behöver 

jämn kvalitet och sprida kunskap. (…) Så jag försöker liksom lyfta upp alla till någon 

gemensam basnivå när det gäller alla ämnen och sen så skjuter vi därifrån. (Harriet)  

 

Att sprida kunskap om kvalitetssäkringsverktyget och dess bedömningsresultat är 

någonting som många av förskolecheferna framställde som en viktig del i utveckling 

av den pedagogiska verksamheten. En form som togs upp av förskolecheferna för att 

sprida kunskap om SäkerKval och bedömningsresultatet vilket kunde anses skapa en 

jämnare kvalitet på förskolan, var möten i grupper av olika slag.   

 

Vi behöver bli en jämn nivå på hela huset och då har vi kommit fram till att vi ska jobba 

med tvärgrupper, utifrån då vad SäkerKval går in i. (…) sen har vi ju haft APT och möten 

där vi gör ju uppgifterna och säger att vi utgår från SäkerKval i det vi gör. Så det är inte 

så att vi bara jobbar med SäkerKval och SäkerKval är ett verktyg till någonting annat 

(Hanna) 

 

(…) sen hade jag också ganska fort hade jag en grupp där det satt en från varje team som 

var förskollärare där vi pratade om de här sakerna. (Lena) 

 

På det sättet kunde erfarenhetsutväxling ske avseende bedömningsresultatet och 

dess betydelse för kvalitetssäkring av den pedagogiska verksamheten. Det i sin tur 

kunde leda till en jämnare kvalitet på förskolorna, som flera av förskolecheferna 

uppgav var någonting eftersträvansvärd.   
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Material, miljö och planering 

I den pedagogiska verksamheten ansågs av förskolecheferna på L-förskolorna 

material och planering som viktiga utgångspunkt för vidarearbete med SäkerKval. 

 

Det blir så stort för dem när det är SäkerKval. De kan, de är inte där än att de kan bryta 

ner det, så då är det lättare att genom ett projekt att titta här finns det massor med 

fantastiskt material. (Lottie) 

 

Ja, det har blivit mer medvetet och de planerar mera, till exempel med olika experiment av 

olika slag. (…) De började plocka fram mera typ naturmaterial och de var också mer ute. 

(Lena) 

 

Bedömningsresultatet kunde av förskolechefer även ses som en hjälp vid planering: 

 

SäkerKval-materialet ska vara en hjälp i planering, en hjälp när man planerar och 

organiserar sin verksamhet och vi har pratat om att hur gör vi då för att ta lärandet i 

vardagsaktiviteterna… (Lisa)  

 

Det här kan tolkas som att om det finns ett bedömningsresultat att utgå ifrån, där 

bedömare har bedömt vad som pågår i verksamheten, kan det skapas en tydlighet 

inför kommande planeringar och hur verksamheten och material kan organiseras på 

bästa sätt. 

Sammanfattning 

Betydelsen av bedömningsresultatet för kvalitetssäkring av den pedagogiska 

verksamheten beskrevs på en del olika sätt. SäkerKval och dess bedömningsresultat 

sågs som ett hjälpmedel för att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten och 

komma vidare. Betydelsen av SäkerKval och dess bedömningsresultat för den 

pedagogiska verksamheten tolkades som stor när det gäller att höja eller behålla 

kvalitet på verksamheten. Bedömningsresultatet kan tolkas ses av pedagoger på både 

H-förskolorna och L-förskolorna som en del av kvalitetssäkringen av den 

pedagogiska verksamheten, men där systematiken visade sig vara olika. 

Användningsfrekvensen av SäkerKval verkade vara större på H-förskolor enligt 

pedagogerna, vilket skulle kunna tyda på att pedagoger på H-förskolor vet hur 

bedömningsresultatet kan bli en betydelsefull del av det systematiska 

kvalitetsarbetet och hur förskolan kan arbeta vidare med resultatet i den 

pedagogiska verksamheten.  
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Med hjälp av bedömningsresultatet menade förskolecheferna att de kunde skapa 

en bild av vilka kompetenser som finns på förskolan och på vilket sätt de behövde 

utvecklas för att det skulle gynna den pedagogiska verksamheten, bland annat när 

nya medarbetare skulle introduceras. Med hjälp av kompetensprofiler, samtal om 

bedömningsresultatet och genom erfarenhetsutväxling ansåg förskolecheferna att 

kompetenserna kunde fördjupas. Det i sin tur kan tolkas ha betydelse för det 

kvalitetsarbetet. Har pedagogerna kunskap, kompetens och kan diskutera verktyget 

och dess bedömningsresultat, bör det leda till att pedagogerna har en större förmåga 

att säkerställa kvalitet på den pedagogiska verksamheten. Här verkar introduktionen 

av SäkerKval för nya medarbetare vara av betydelse, som enligt förskolechefer på H-

förskolor kräver bland annat en mentor och som enligt förskolechefer på L-förskolor 

går av sig självt genom aktivt deltagande i verksamheten. Likaså verkar 

bedömningsresultatet skapa en tydlighet för vidare planering och organisering av 

verksamheten.  

Reflektioner 

Förskolecheferna beskrev SäkerKval som ett verktyg för förskolechefen, pedagogen 

och kunden i strävan efter utveckling och kvalitetssäkring, men också som en del av 

den pedagogiska verksamheten. Det som tydligt framkommer i resultatet är att 

förskolecheferna och pedagogerna har en liknande syn avseende SäkerKval som ett 

hjälpmedel för att vidareutveckla verksamheten och höja/behålla kvalitet, vilket 

bekräftar verktygets främsta syfte att bedöma och säkerställa kvaliteten i den 

pedagogiska verksamheten. SäkerKval ses som ett hjälpmedel för förskolechefer och 

pedagoger i sin strävan efter att lyckas med sitt uppdrag och att skapa utveckling 

och lärande hos barnen, pedagogen, förskolechefen och i den pedagogiska 

verksamheten. Flera av förskolecheferna var med under implementeringen av 

SäkerKval och det uttrycktes att SäkerKval då uppfyllde ett behov. Det kan vara 

anledningen till att förskolecheferna ser positivt på verktyget och kan se 

användningsområden för det. När det fyller en funktion som har saknats, kan det bli 

lättare att arbeta med ett verktyg. Finns viljan, så hittas vägar att nå fram.  

Förskolecheferna från båda grupperna lyfte att det är ett verktyg för pedagogerna. 

Det beskrevs att det är barnen som i slutändan har nytta av verktyget om 

pedagogerna använder verktyget rätt. När det gäller att förskolecheferna ser 

verktyget som ett hjälpmedel för pedagogerna hade förskolechefer på L-förkolor mer 

fokus på hur verktyget kunde användas praktiskt i den pedagogiska verksamheten 

utifrån planering och utförande av verksamheten, medan förskolechefer på H-

förskolor beskrev verktyget mer som ett sätt att öka och fördjupa kompetensen om 
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pedagogens uppdrag. Någonting som även blev synlig i hur förskolecheferna själva 

såg på kvalitetssäkringsverktyget i relation till verksamheten. Om det kopplas till 

pedagogernas svar, kan samband finnas. Exempelvis kan samband i resultatet ses i 

kopplingen mellan anställningstid och kunskap om SäkerKval. Bland pedagoger på 

H-förskolor som generellt hade en längre anställningstid än pedagoger på L-

förskolor, verkar flera ha en fördjupad och bredare kunskap om verktyget. Flera mål 

med verktyget kunde benämnas och kvalitetssäkringsverktygets inverkan på det 

systematiska kvalitetsarbetet kunde beskrivas i större utsträckning och av flera i den 

gruppen. Trots det bedömde pedagoger på H-förskolorna sin kunskap om SäkerKval 

lägre än pedagoger på L-förskolorna.  

SäkerKval verkade, utifrån pedagogers och förskolechefers svar, vara en naturlig 

del av den pedagogiska verksamheten på H-förskolorna. Pedagoger och 

förskolechefer på H-förskolor tycktes ha en mer självkritisk bild av hur det 

systematiska kvalitetsarbetet ser ut på förskolan. Självskattningen är lägre än 

föregående år, pedagogerna instämde i lägre grad till att verktyget var lätt att 

använda och trots att genomförda förändringar beskrevs av flera i gruppen, ansåg 

pedagoger på H-förskolor i lägre grad att det hade genomförts förändringar utifrån 

bedömningsresultatet våren 2014. Det kan tyda på att förskolor som har fått höga 

bedömningsresultat inom området naturvetenskap och teknik, inte anser att det är 

nödvändigt att skapa förändringar, nya mål, målkriterier eller aktiviteter inom just 

det området. Pedagoger på L-förskolor verkade till skillnad från pedagoger på H-

förskolor skatta sin kunskap och medvetenhet kanske högre än vad den är. Det kan 

bland annat tolkas utifrån deras brist på kunskap avseende bedömningsresultatet 

2014, men också då SäkerKval inte verkade vara en naturlig del av den pedagogiska 

verksamheten, sett utifrån användningsfrekvensen. Trots det skattade pedagogerna 

på L-förskolor i högre grad än pedagogerna på H-förskolor att SäkerKval var en 

naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Pedagoger på L-förskolor såg också 

ett smalare fält av användningsområden för SäkerKval.  

Om i relation till det här, förskolechefernas utsagor studeras, kan tolkas att 

förskolechefer på H-förskolor verkar ha större medvetenhet om sitt ledarskap och 

om vad SäkerKval och dess bedömningsresultat har för betydelse för det 

systematiska kvalitetsarbetet. De förskolecheferna benämnde flera 

användningsområden för SäkerKval och bedömningsresultatet i kvalitetssäkringen 

av verksamheten. Förskolecheferna på H-förskolor uttryckte sig också på ett sätt som 

gav intryck att de kan det de pratar om. Svaren kom snabbt, utan att tveka och gav 

en utförlig beskrivning av det som efterfrågades. Förskolechefer på L-förskolor 
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(framförallt Lisa och Lottie) var mer vaga i sina beskrivningar och svar samt verkade 

tveka mer, vilket kunde kännas som om förskolecheferna sökte efter svaren på 

frågorna under intervjun. Det behöver dock inte betyda att de har sämre kunskap i 

ämnet.  Det verkar som om förskolecheferna på H-förskolorna har höjt blicken och 

sätter SäkerKval in i ett större sammanhang, medan förskolecheferna på L-

förskolorna har mer fokus på relationen mellan SäkerKval och den pedagogiska 

verksamheten. Det här syntes även tydligt i stycket om förskolecheferna ser 

SäkerKval som ett mål i sig eller inte. Förskolechefer från H-förskolor och Lena 

placerade SäkerKval som en del i ett större sammanhang, medan de övriga två 

förskolorcheferna från L-förskolorna såg SäkerKval som ett mål i sig. Vad det beror 

på verkar vara ett samspel mellan de tidigare bedömningsresultaten, känslor i 

anknytning till resultaten och förskolechefernas fördjupning i och kunskap om 

verktyget. Det kan också relateras till förskolechefernas självkritiska inställning. 

Medan kritiska utsagor från förskolechefer på L-förskolor handlade om själva 

innehållet i SäkerKval, handlade de kritiska reflektionerna från förskolechefer på H-

förskolorna mer om hur verktyget ytterligare kan utvecklas. I likhet med 

medarbetarnas svar, självskattade nästan alla förskolechefer pedagogerna som 4:or. 

Ytterligare något som belyser hur förskolecheferna på H-förskolor verkar vara mer 

självkritiska än förskolechefer på L-förskolor.    

Trots en liknande inställning till verktyget, visar resultatet att det finns olika syn 

bland förskolechefer på H-förskolor i relation till förskolechefer på L-förskolor om 

vilket ledarskap det är som krävs för att SäkerKval ska få betydelse för 

kvalitetsarbetet och den pedagogiska verksamheten. Flera av förskolecheferna på L-

förskolor betonade sin egen roll som en viktig del för att sprida kunskap och höja 

kompetens, medan förskolechefer från H-förskolor snarare beskrev att de lyfter 

andra pedagoger eller använder sig av organisationens resurser för att skapa 

utveckling. Här benämndes exempelvis mentorer för nya medarbetare av 

förskolecheferna på H-förskolorna, medan det beskrevs av förskolechefer på L-

förskolor att nya medarbetare snappar upp hur förskolan arbetar med SäkerKval i 

verksamheten eller genom samtal med förskolechefen. Det verkade som om 

förskolechefer på H-förskolor hade lättare att ta tillvara på kunskapen som finns eller 

att inhämta kunskap för att kunna komma vidare. Det kan också ses som att 

förskolechefer på L-förskolor inte har möjlighet att agera i ett bredare perspektiv då 

de har många pedagoger som inte har använd sig av verktyget i lika lång 

utsträckning, vilket kan skapa ett behov av att fokusera på verktygets grunder. Jag 
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måste dock påpeka att Lena är ett undantag och var i sina yttranden mer lik 

förskolecheferna på H-förskolor. 

Diskussion 

Förskolan kräver kvalitet. Inte enbart av organisationens ledning, utan av alla de som 

arbetar inom organisationen, av kunderna och av samhället.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Syftet med studien var att belysa vilken betydelse resultatet av en bedömning som 

utförts med hjälp av ett kvalitetssäkringsverktyg har för det systematiska 

kvalitetsarbetet på privata förskolor enligt pedagoger och förskolechefer. Med hjälp 

av tre forskningsfrågor studerades en del av en organisation, där forskningsfrågorna 

låg till grund för att förstå och beskriva bedömningsresultatets inverkan på det 

systematiska kvalitetsarbetet. Genom fallstudier som metod kunde fallen bestämmas 

och urvalet begränsas. Urvalet baserades på resultatet inom ett visst område, vilket 

egentligen enbart talar om vad förskolorna har för resultat i området naturvetenskap 

och teknik. Studiens resultat är således baserat på förskolechefers och pedagogers 

tankar och utsagor kopplade till det specifika området, vilket kan skapa funderingar 

beträffande resultatet och om det hade varit detsamma om studien hade utgått från 

ett annat område. Det har under studiens gång inte lagts någon större vikt vid själva 

området, då det var bedömningsresultatets betydelse som belystes och inte ett 

specifikt resultat för ett särskilt område.    

Studiens empiriska material vilar på enkäter och intervjuer, vilket för studien var 

ett relevant val. Intervjuer kan ge en mer utförlig förståelse av någons uppfattning av 

någonting (Cohen et al., 2011), vilket intervjuerna visades ge. Många av 

förskolechefernas utsagor kunde antingen bekräftas eller förklaras med hjälp av 

enkätsvaren från pedagogerna. Responsen på enkäten var låg, trots att enkäten 

skickades via mail och tog litet tid i anspråk att fylla i. Det kan påverka studiens 

pålitlighet. Ingen av pedagogerna på två av förskolorna som blev tillfrågade svarade 

på enkäten. Därför tillfrågades en sjunde förskola att delta i studien, vilket skapade 

en jämnare respons från pedagogerna i de två olika grupperna. Då mönster kunde 

hittas och jämförelser kunde göras, anses fördelningen lämplig för studien. Det 

ideala hade dock varit en större grupp pedagoger och förskolechefer för att öka 

tillförlitligheten.   

Enkätunderlaget och intervjuunderlaget byggde på samma grunder, vilket 

underlättade att jämförelser kunde göras mellan förskolechefernas och pedagogernas 

svar. Det skapade också gynnsammare förutsättningar för analysarbetet. Kvalitativ 
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innehållsanalys var analysmetoden som passade studien. Med hjälp av att 

kategorisera och söka efter mönster, blev analysen av resultatet översiktligt och lätt 

att hantera. Då det enbart var tre intervjuer med förskolechefer på H-förskolor och 

tre intervjuer med förskolechefer på L-förskolor, kunde materialet ibland kännas 

aningen tunt. Det här styrker också att ett större urval antagligen hade ökat 

pålitligheten av studien. Det letas efter meningsbärande enheter och mönster i 

kvalitativa innehållsanalyser (Cohen et al., 2011), vilket kunde hittas i det empiriska 

materialet. Det bekräftar att det fanns tillräckligt med data för att kunna dra 

slutsatser, göra jämförelser och finna likheter och olikheter som formade ett pålitligt 

resultat, men gör inte att studien kan generaliseras.      

Det är enbart en person, jag själv, som har letat efter mönster och variabler i det 

empiriska materialet och bedömt vilket material som är relevant för studien och hur 

materialet skulle tolkas. Det kan påverka trovärdigheten då en second opinion hade 

kunnat skapa andra kategorier och underrubriker. Dessa har dock beskrivits och 

förtydligats med citat från intervjuerna, vilket ger läsaren en inblick i det empiriska 

materialet och tillfälle att göra egna tolkningar. Resultatet har sedan satts i relation 

till kunskapsöversikten, som ger det empiriska materialet en tyngd.    

Slutsatser och betydelse 

Trots att samma kvalitetssäkringsverktyg används på olika förskolor inom samma 

organisation under fem års tid, verkar både förskolechefer och pedagoger se olika på 

verktyget och bedömningsresultatets betydelse för verksamheten beroende på vilken 

förskola de arbetar på. Det i sin tur verkar påverka det systematiska kvalitetsarbetet 

på förskolorna.    

Målen med kvalitetssäkringsverktyget SäkerKval  

Insulandet & Svärdemo Åberg (2014) nämner vikten av en gemensam syn på vad 

kvalitet är för förskolan. När syftet med SäkerKval är att säkerställa och bedöma 

kvaliteten i den pedagogiska verksamheten på förskolorna inom organisationen, är 

inte bara den gemensamma synen på kvalitet viktigt, utan även den gemensamma 

synen på SäkerKval och målen med verktyget. Resultaten visar att SäkerKval är ett 

kvalitetssäkringsverktyg som uppfattas av pedagoger såväl som förskolechefer som 

ett hjälpmedel med målet att ständigt kunna utveckla och kvalitetssäkra 

verksamheten i strävan efter god kvalitet. Verktyget ses som en del av arbetet med 

förskolans uppdrag och som någonting som skapar möjligheter för lärande och 

utveckling för barn, pedagoger och förskolechefer. De flesta pedagoger inom bägge 

grupperna menar också att SäkerKval hjälper dem att synliggöra 

utvecklingsområden i den pedagogiska verksamheten. Det skulle därför kunna 
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konstateras att H-förskolorna antagligen valde att fokusera målen och eventuella 

förändringar på andra områden än naturvetenskap och teknik, medan L-förskolorna 

fördjupade sig i det aktuella området.  

God kvalitet inom förskolan består av en mängd olika beståndsdelar som ställer 

krav på olika aktörer. Pedagogens kunnighet och medvetande avseende vad kvalitet 

innebär för förskolan (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009; Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2009; Haug, 2003) och pedagogens professionalism och 

kompetens anses vara viktiga delar i en verksamhet med god kvalitet (Sylva et al., 

2004). Någonting som nämndes bland flera av förskolecheferna som ett av målen 

med kvalitetsäkringsverktyget och någonting som i förlängningen ansågs gynna 

barnen. Det överensstämmer med pedagogernas skattning av vilka de ser ha nytta av 

verktyget, där de som är närmast den pedagogiska verksamheten; arbetslaget, 

pedagogen och barnen, kryssades för flest antal gånger. Förskolecheferna beskrev 

även att de själva har mycket nytta av verktyget. Emellertid, även om de som är 

närmast den pedagogiska verksamheten anses ha mest nytta av verktyget, betyder 

inte det att de automatiskt kan verktyget. Här kan jag se att de tre olika aspekterna 

på kvalitet; strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet som Skolverket 

(2004) beskriver, påverkar varandra och i det här fallet i vilken grad målen med 

SäkerKval kan ses och strävas efter av förskolechefer och pedagoger. Kompetens 

(strukturkvalitet) som ovan benämns som en del av god kvalitet, påverkar 

exempelvis pedagogernas förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten 

(processkvalitet), vilket i sin tur påverkar om förskolan kan nå måluppfyllelse 

(resultatkvalitet). Därför är det frågan om de yttre förutsättningarna påverkar L-

förskolorna i högre grad än H-förskolorna, vilket skapar en lägre processkvalitet och 

resultatkvalitet. Exempelvis på grund av att flera pedagoger på L-förskolorna har en 

kortare anställningstid och att det var brist på kunskap om förskolans 

bedömningsresultat för våren 2014.   

Förskolechefer och pedagoger på H-förskolor såg flera sätt och mål med 

användningen av SäkerKval, vilket jag kan tyda som att kvalitetssäkringsverktyget 

påverkar det systematiska kvalitetsarbetet i en större utsträckning på H-förskolor till 

skillnad från L-förskolorna. Med det säger jag inte att kvalitetssäkringsverktyget inte 

påverkar det systematiska kvalitetsarbetet på L-förskolorna, utan i en annan 

utsträckning. På L-förskolor ligger det mer fokus på pedagogernas direkta arbete i 

den pedagogiska verksamheten, såsom vid planering, utvärdering och utveckling av 

verksamheten, men även som ett användningsområde på personalmöten. Någonting 

som både förskolechefer och pedagoger på L-förskolor visade sig vara överens om. 
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På H-förskolor märks det att de har kommit vidare i sitt tänk om SäkerKval och 

använder det även i andra sammanhang, såsom i dialog med vårdnadshavare och i 

extern kommunikation. Det kan bero på att H-förskolorna har skapat den här 

gemensamma synen som Insulander och Svärdemo Åberg (2014) pratar om och som 

gör att de kan vidareutveckla och fördjupa sig. På det sättet kan möjligheter och 

hinder upptäckas och arbetas vidare med.  

Intressant är målet som en av förskolecheferna nämnde: målet att inte behöva 

kvalitetssäkringsverktyget. Har det skapats en god kvalitet på förskolan, borde 

SäkerKval inte behövas. Jag blir dock fundersam om det verkligen skulle fungera på 

det sättet. Det är kanske verktygets kraft som gör att pedagoger och förskolechefen 

kan hålla en god kvalitet. Enligt Dahler-Larsen (2011) förändras och skapas det 

ständigt nya kriterier på begreppet kvalitet, vilket skapar en komplicerad situation. 

Om jag utgår från Dahler-Larsens syn, innebär det att SäkerKval ständigt förändrar 

innebörden av kvalitet på förskolorna. Om det är bra eller dåligt går att diskutera. 

Bra är att SäkerKval utifrån den här synvinkeln ständigt gör att kvalitet utvecklas på 

förskolorna om alla som arbetar på förskolorna är med på samma bana. Dåligt blir 

det om alla inte är det, vilket kan skapa enorma klyftor mellan förkolorna inom 

samma organisation. Det kan således konstateras att en gemensam syn angående 

målen med kvalitetssäkringsverktyget bland förskolechefen och pedagogerna på 

förskolan, skapar en större chans till att skapa och behålla en förskola och en 

organisation med god kvalitet. 

Bedömningsresultatets inverkan på det systematiska kvalitetsarbetet 

Pedagogerna och förskolechefen ansågs av båda grupperna ansvara för arbetet med 

SäkerKval. Resultatet visade att hela arbetslaget anses vara en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet, någonting som Sheridan, Williams & Sandberg (2013) 

lyfte som viktigt för det systematiska kvalitetsarbetet. En organisation som lyckas få 

alla att sträva efter kvalitet, som har en bra ledning och en bra organisation kan 

enligt Dahler-Larsen (2011) ses som en organisation med kvalitet. Förskolorna verkar 

påverkas av bedömningsresultatet vilket kan skapa svårigheter i att få alla att sträva 

åt samma håll. Känslor, självkritik och viljan verkar påverka hur 

bedömningsresultatet mottas, arbetas vidare med och om det skapar nya mål och 

förändringar på förskolan. Därför kan jag se bedömningsresultatets utformning och 

återkoppling av stor vikt för hur det påverkar förskolans fortsatta systematiska 

kvalitetsarbete. Här tror jag mycket på förskolechefens roll och hur förskolechefen tar 

emot och förmedlar ett bedömningsresultat. Det krävs ett starkt ledarskap som kan 

vägleda, forma ramar för verksamheten och skapa en tydlighet (Bjørnøy Sommersel, 
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Vestergaard & Søgaard Larsen, 2013). Det leder i sin tur till en organisation med god 

kvalitet. Ledarens roll skildras som nära kopplad till kommunikation och 

organisatoriska resultat (Ärlestig, 2008). Har förskolechefen inte förmågan att 

vägleda och forma tydlighet avseende SäkerKval, kommer det att påverka 

förskolechefens sätt att hantera ett bedömningsresultat. Det kan skapa en osäkerhet 

hos förskolechefen som då förmedlar en otydlig bild över vad som gäller. Det kan 

komma att påverka pedagogerna och deras sätt att hantera ett bedömningsresultat, 

vilket i sin tur kommer att ha inverkan på det systematiska kvalitetsarbetet på 

förskolan. Även personliga känslor både hos pedagogerna och även förskolecheferna 

avseende verktyget kan påverka. Det kan dock ses olika på dessa känslor. Deppighet 

kan påverka verksamheten negativt om känslan inte försvinner med tiden, men det 

kan också förvandlas till en villighet att vända på resultaten, vilket kan leda till 

vidareutveckling. Glädje kan vara en fara för förskolorna om förskolecheferna och 

pedagogerna förlitar sig på resultatet och stannar kvar där de är. Det kan leda till att 

utveckling inte sker. 

Det finns tecken på att det finns en distans mellan förskolor med höga resultat och 

förskolor med låga resultat, vilket Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2009) även finner i sin forskning och beskriver som oroväckande. Faran blir när det 

inte uppmärksammas och spiralen fortsätter att snurra. Då går det till slut inte längre 

att se hur vägen till förbättring och utveckling kan se ut. Med det menar jag att om 

pedagoger och förskolechefer på L-förskolorna fastnar i samma tänk och inte 

försöker höja ribban, kommer de aldrig att kunna uppnå högre kvalitet eller ens se 

vilken väg de ska ta härnäst. Distansen mellan förskolorna inom organisationen blir 

till slut även så stor att det blir svårt att förstå varandra, vilket både gäller 

förskolechefer och pedagoger. Jag förstår att det krävs olika tänk, både som 

förskolechef och som pedagog när man arbetar på en förskola som har fått höga 

resultat till skillnad från en förskola som har fått låga resultat, dock borde kraven 

vara lika och ribban ständigt höjas utifrån förskolans förutsättningar.  

Det skapar också tankar om vad en låg bedömning gör med en förskola, med en 

förskolechef och/eller med en pedagog. Hur ett bedömningsresultat påverkar dem på 

olika sätt. Trots att det inte sägs rakt ut, så märks det både i förskolechefernas och 

också i pedagogernas svar. De som arbetar på förskolor som hade fått låga resultat 

våren 2014 svarar med någonting som kan uppfattas som en hög tro på sig själva. De 

självskattar sig med ett högre resultat än det de fick innan, bedömer sin egen 

kunskap som god och ser att SäkerKval är en naturlig del av den pedagogiska 

verksamheten. Någonting som i relation till andra frågor och svar kanske inte riktigt 
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stämmer, men kan ses skapa en ökad villighet i att fortsätta vilja utvecklas. 

Förskolecheferna och pedagogerna på H-förskolor var däremot mer självkritiska, 

vilket jag kan se ha både för- och nackdelar. Förskolecheferna på H-förskolor ser 

utvecklingen och verkar väldigt medvetna om hur läget på förskolan är och vad som 

behöver utvecklas, men frågan är om pedagogerna är med på samma tåg. Den 

självkritiska inställningen kan även skapa en osäkerhet hos pedagogerna, vilket visas 

i några av deras svar och kan leda till motvillighet. Det skulle i sin tur kunna påverka 

förskolans kvalitet och förvandla högt till lägre eller till och med lågt istället för att 

höja förskolans kvalitet, som Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) 

beskrev i sin studie att förskolor med hög kvalitet tenderar att göra. Det skulle 

minska glappet mellan H-förskolor och L-förskolor, men det är dock ingenting som 

är eftersträvansvärd.  

Medan målen med kvalitetssäkringsverktyget ses på ett liknande sätt av 

förskolechefer och pedagoger på H-förskolor i jämförelse med L-förskolor, finns det 

en skillnad i synen om kvalitetssäkringsverktyget är ett mål i sig eller inte. En alltför 

snäv syn på kvalitetssäkringsverktyget som mål, kan leda till att 

kvalitetssäkringsverktygets del i helheten inte uppfattas, vilket i sin tur kan påverka 

kvaliteten på förskolan. Kan verktyget inte ses som en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet, utan ses mer som ett mål att uppnå, fattas en del av 

kvalitetssäkringsverktygets tänkta syfte och skapar det en annan betydelse för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Här är det viktigt att klargöra både för förskolechefer 

och också för pedagoger - vad är det vi egentligen strävar mot? 

Betydelsen av SäkerKval och dess bedömningsresultat för kvalitetssäkring av 

den pedagogiska verksamheten 

Kvalitetssäkringsverktyget och dess bedömningsresultat verkar både ta tid att lära 

sig och att ta till sig. Det visade krävas en fördjupad kunskap om verktyget för att det 

ska kunna leda till utveckling och kvalitet. Ett kvalitetssäkringsverktyg ska enligt 

Håkansson (2013) kunna möjliggöra utveckling och förbättring av verksamheten 

genom analyser och bearbetning av insamlat data, då bör det finnas god kunskap om 

kvalitetssäkringsverktyget för att det ska kunna uppnås. Kunskap verkar vara 

avgörande för förskolans systematiska kvalitetsarbete. Bland pedagogerna på L-

förskolorna, som inte har lika lång erfarenhet av SäkerKval, visade det sig att 

lärandeprocessen var i full gång. I pedagogernas svar framgick det att användningen 

av verktyget ökade efter bedömningen, vilket kan vara tecken på en villighet till att 

lära sig mer och vilja utvecklas.  Medan de flesta pedagoger på H-förskolor menade 

att användningen varken ökade eller minskade. Det kan jag tyda som att 
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pedagogerna på H-förskolor har tillräckligt med kunskap om verktyget och 

använder det i tillräckligt stor utsträckning, men även som att pedagogerna på H-

förskolor anser att de har kunskap så det räcker. Det är vidd skilda sätt att se på 

kunskap, vilka på olika sätt skulle kunna påverka pedagogens vidareutveckling och 

om pedagogen är villig att fördjupa sig eller inte.  

Det här kan jag se är viktigt att fundera vidare kring, då det även visade sig att det 

är fler pedagoger på H-förskolor som instämde i mindre grad att SäkerKval är lätt att 

använda kopplat till ett av områdena i den pedagogiska verksamheten. Det skulle i 

relation till förskolechefernas svar kunna ses som att det ställs för höga krav på 

pedagoger på H-förskolor, men även som att det ställs för låga krav på pedagoger på 

L-förskolor. Eller att pedagoger på H-förskolor anser att de inte behöver mer 

kunskap fast den finns nära att inhämta medan pedagoger på L-förskolor törstar 

efter mer kunskap, men inte får tillräckligt med ny kunskap eller i den form 

pedagogen är i behov av. Det kan kopplas till diskussionen i föregående avsnitt 

avseende att ständigt höja ribban, vilken i båda fallen kan ses vara nödvändigt.   

Resultatet av en bedömning ska kunna hjälpa förskolan att tillföra kunskap och 

öka insikten i förhållanden som pedagogerna själva inte är medvetna om (Kärrby, 

1997). Jag tolkar det som att bedömningsresultatet kan vara till hjälp för att 

synliggöra kompetenser och skapa möten mellan olika aktörer inom förskolan. 

Någonting som de flesta förskolecheferna benämnde som viktiga delar för att öka 

medvetenheten bland pedagogerna och skapa en jämnare kvalitet på förskolan. 

Alltså att mötas i olika sammanhang och att ha en dialog om SäkerKval och dess 

bedömningsmaterial. Det kan såklart vara bra sätt att sprida kunskap, men det är 

väldigt beroende av samtalens innehåll och med vilka/vem det samtalas med. 

Bjørnøy Sommersel et al. (2013) menar att god kvalitet på förskolor kännetecknas av 

erfarenhetsutväxling. Jag kan se att samtal och möten skapa möjlighet till 

erfarenhetsutväxling, men mötets karaktär avgör om erfarenhetsutväxling verkligen 

sker. Dessutom handlar det om vilken erfarenhet det är som utväxlas. Anser 

förskolechefen, vilket framgick i resultatet, att dennes kunskap om 

kvalitetssäkringsverktyget ger pedagogerna en bra grund att stå på, blir det en fara 

om förskolechefen inte har kunskapen som krävs. Det skulle innebära ett ledarskap 

som styr förskolan i en egen riktning som kanske inte alltid stämmer överens med 

organisationens riktning.  

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) betonar att metoder kräver 

kunskap och Haug (2003) poängterar vikten av pedagogens kompetens för 

förskolans kvalitet. Att använda sig av ett kvalitetssäkringsverktyg och dess 
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bedömningsresultat kräver sin kunskap för att det ska kunna uppfylla de tänkta 

målen med verktyget. På L-förskolorna finns det färre pedagoger som har arbetat 

under en längre tid på förskolan, vilket gör att erfarenhetsutväxling blir svårare. Det 

kanske inte alltid finns givna mentorer för nya medarbetare. Det krävs då 

förskolechefer med fördjupad kunskap om kvalitetssäkringsverktyget och 

bedömningsresultatet, som kan skapa tydlighet och riktning. Någonting som inte 

alltid verkar vara en självklarhet.  

Vidare forskning 

I studien har det framkommit att pedagogers och förskolechefers förhållningssätt till 

ett bedömningsresultat har betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet. Intressant 

vore att fördjupa sig i hur pedagogers och förskolechefers olika förhållningssätt 

påverkar det systematiska kvalitetsarbetet. Förhållningssättet gentemot exempelvis 

ett kvalitetssäkringsverktyg, gentemot ett resultat av en bedömning, men även 

gentemot barnet och dess möjligheter till lärande och utveckling och hur det 

påverkar riktningen av kvalitetsarbetet och förskolans utveckling.  

Den här studien utgick från pedagogers och förskolechefers skattningar och syn 

på forskningsfrågorna. Vidare forskning skulle kunna fokusera på betydelsen för 

kunden. Hur påverkas kunden av ett bedömningsresultat? Kan kunden påverka 

bedömningsresultatet? Vad har bedömningsresultatet för betydelse för kunden? Med 

kunden menar jag då både barnen och vårdnadshavarna.   

Slutord 

När jag nu tittar på resultatet och på den enorma viljan som finns bland 

förskolechefer och pedagoger på förskolor både med låga och höga resultat, ser jag 

att ett kvalitetssäkringsverktyg helt klart påverkar förskolor. Det finns i olika grad en 

vilja att vidareutvecklas hos alla. Kvalitetssäkringsverktyget har en betydelse och det 

skapar den ständiga påminnelsen som förskolor behöver för att fortsätta utvecklas 

och bli bättre. Det måste vara det som god kvalitet handlar om. Det framgår i 

läroplanen, i skollagen, det har kommit fram genom forskning och det beskrivs av 

förskolechefer och pedagoger. Att alltid sträva efter utveckling och att med olika 

hjälpmedel skapa ett systematiskt kvalitetsarbete som gör att förskolan ständigt blir 

bättre.   

Det finns också en baksida av ett kvalitetssäkringsverktyg. Det är nämligen viktigt 

att komma ihåg vad ett bedömningsresultat gör med förskolor. I studien syns en 

tydlig skillnad mellan H-förskolor och L-förskolor. H-förskolors fokus på att ständigt 

utvecklas mer och bibehålla de höga resultaten genom att förändra verksamheten för 
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att bli ännu bättre. Det kan skapa stress när verksamheten egentligen aldrig får ”vila” 

och ständigt strävar efter att förändras. L-förskolors fokus på vad som har varit och 

hänt på förskolan utifrån bedömningsresultaten och därifrån hitta vägar att 

utvecklas. Räcker det verkligen för att kunna utvecklas som förskola, eller skulle det 

istället kunna stanna av den utvecklingen som förskolan för tillfället befinner sig? 

När fokus läggs på bedömningsresultatet, kan det hämna och ta fokus ifrån den 

naturliga utvecklingen som redan var igång innan bedömningen tog plats. Kan det 

vara så att det är bristen i kvalitetsutvecklingsverktyg när de inte alltid mäter enbart 

det goda, utan alltid fokuserar på utvecklingen?  

Det krävs mycket av en förskola för att uppnå kvalitet med hjälp av ett 

kvalitetssäkringsverktyg. Det kräver att både förskolechefer och pedagoger ser 

nyttan med kvalitetssäkringsverktyget som används på förskolan. Det kräver en 

förskolechef som är väl insatt i verktyget, som är tydlig i sin roll, kan visa vägen och 

kan se bortom gränser. Det kräver pedagoger som är villiga att lära sig mer, ser 

nyttan med verktyget och vill vidareutvecklas tillsammans. Den kombinationen 

leder till kvalitet. Det är pedagogens förhållningssätt som bedöms i det aktuella 

kvalitetssäkringsverktyget. Det är också pedagogens och förskolechefens 

förhållningssätt som visar sig vara av stor betydelse för det systematiska 

kvalitetsarbetet och kvalitetssäkringen av den pedagogiska verksamheten. 

Kvalitetssäkringsverktyg och bedömningsresultat har betydelse. Betydelse för 

kunden, pedagogen, förskolechefen, det systematiska kvalitetsarbetet och den 

pedagogiska verksamheten. Betydelse för varje barn.  
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Bilaga 1 – Information inför enkäten 
 

Inbjudan att delta i en studie om kvalitetssäkringsverktyg och dess användning. 
 

Hej! 
  

Du får det här mailet i egenskap av pedagog på (organisationens namn) och tillfrågas 

härmed att delta i min studie. Inom ramen för magisterutbildningen i pedagogik 

med inriktning mot professionsutveckling på Mittuniversitetet kommer jag under 

vårterminen 2015 att göra en studie om kvalitetssäkringsverktyg och dess 

användning. Studien beräknas vara färdig i juni. Syftet med studien är att utvärdera 

hur kvalitetssäkringsverktyg har betydelse för den pedagogiska verksamheten. 

Urvalet för studien består av sex förskolor som alla blivit bedömda under våren 2014 

med hjälp av kvalitetssäkringsverktyget SäkerKval. Förskolan som du arbetar på är 

en av dem och därför får du det här informationsmailet. Alla pedagoger på din 

förskola tillfrågas att delta i studien och dina svar är viktiga oavsett om du har stor 

eller liten erfarenhet av verktyget SäkerKval. 

 

Studien baseras dels på enkäter med pedagoger och dels på intervjuer med 

ansvariga. Du deltar i studien genom att besvara enkäten som finns bifogat i mailet. 

Enkäten består av 16 frågor och beräknas ta ca 5-10 minuter. Du besvarar enkäten 

genom att ladda ned den på en dator (det går inte att besvara enkäten på en iPad 

eller en mobil) och besvara frågorna direkt i dokumentet. Den ifyllda enkäten skickas 

sedan tillbaka till mig via mail. På det sättet säkerställs att ingen annan kan ta del av 

materialet. Mer information och instruktioner om själva enkäten finner du i den 

bifogade enkäten.     
 

Du får gärna fylla i enkäten inom de närmsta sju dagarna. Jag är dock medveten om 

att tiden går fort och att det finns mycket att göra. Därför kommer jag att skicka ut en 

påminnelse efter sju dagar. Ditt deltagande i studien är helt frivillig, vilket också 

innebär att du när som helst kan avbryta deltagandet utan närmare motivering. I 

studien är varje deltagare anonym. Dina svar kommer enbart att hanteras av mig och 

uppgifterna du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer att 

redovisas på ett sätt där inga enskilda svar och förskolor kan identifieras.  
 

Den färdiga studien kommer att skickas till förskolan som du arbetar på så du kan ta 

del av studien om intresse finns. Om du vill ha ytterligare information om studien, 

inte kan öppna enkäten eller har frågor, hör gärna av dig till mig på någon av 

kontaktuppgifterna som du finner längst ned i mailet. 

Tack på förhand för din medverkan!  
 

Vänligen, 

Elise Sillevis Smitt 



  

58 

 

Bilaga 2 - Information inför intervjun 

 

Inbjudan att delta i en studie om kvalitetssäkringsverktyg och dess användning. 

 

Vi har tidigare samtalats på telefon om ett deltagande i min studie om 

kvalitetssäkringsverktyget SäkerKval och dess användning som jag för tillfället 

arbetar med inom ramen för magisterutbildningen i pedagogik med inriktning mot 

professionsutveckling på Mittuniversitetet. Studien beräknas vara färdig i juni. Syftet 

med studien är att utvärdera hur kvalitetssäkringsverktyg har betydelse för den 

pedagogiska verksamheten. Urvalet för studien består av sex förskolor som alla blivit 

bedömda under våren 2014 med hjälp av kvalitetssäkringsverktyget SäkerKval. Du 

har under hösten blivit tillfrågat att delta i studien och därför får du det här 

informationsmailet. Studien baseras dels på enkäter med pedagoger och dels på 

intervjuer med förskolechefer. Alla pedagoger på din förskola ska således tillfrågas 

att delta i studien genom att besvara en enkät, medan du härmed tillfrågas att delta i 

form av en intervju.  

 

Du deltar i studien genom att delta i en intervju som består av ett antal frågor 

avseende kvalitetssäkringsverktyget SäkerKval och beräknas ta ca 30 minuter. Jag 

kommer att, med din tillåtelse, spela in intervjun för att kunna transkribera det som 

har sagts under intervjun. Vi bokar in en tid och plats som passar för att genomföra 

intervjun. Förslag på datum för intervjun: 17/3, 19/3 eller 24/3. Mina frågor till dig är: 

passar något av datumen? Vilken tid passar bäst?    

 

Ditt deltagande i studien är helt frivillig, vilket också innebär att du när som helst 

kan avbryta deltagandet utan närmare motivering. I studien är varje deltagare 

anonym. Dina svar kommer enbart att hanteras av mig och uppgifterna du lämnar 

kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer att redovisas på ett sätt där 

inga enskilda svar och förskolor kan identifieras.  

 

Den färdiga studien kommer att skickas till dig och till förskolan som är en del av 

studien för att de som vill kan ta del av studien om intresse finns. Om du vill ha 

ytterligare information om studien eller har frågor, hör gärna av dig till mig på 

någon av kontaktuppgifterna som du finner längst ned i mailet. 

Tack på förhand för din medverkan!  
 

Vänligen, 

Elise Sillevis Smitt 
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Bilaga 3 - Enkäten 

  

Frågorna i enkäten handlar om verktyget SäkerKval, SäkerKval-bedömningen VT14 

och området naturvetenskap och teknik. 

 

Instruktioner 

Du besvarar enkäten genom att fylla i svaren i det här dokumentet på en dator. När 

du öppnar dokumentet och det kommer upp en gul ruta högst upp med texten 

”Skyddad vy”, trycker du på ”Aktivera redigering” för att öppna svarsalternativen. 

När du har besvarat alla frågor, sparar du dokumentet och skickar tillbaka den 

ifyllda enkäten till: xxxxxxx 

 

Enkäten omfattar tre olika delar. Den första delen består av några bakgrundsfrågor. 

Andra delen innehåller frågor om kvalitetssäkringsverktyget SäkerKval och i den 

sista delen ska du ta ställning till ett antal påståenden. Enkäten innehåller listor med 

flera olika alternativ. Du besvarar frågorna genom att trycka på pilen och välja ett av 

alternativen i listan. I enkäten finns det även kryssfrågor, där du kryssar för ett eller 

flera av de alternativen som finns representerade. Några av frågorna besvarar du 

genom att skriva in ditt svar i den angivna rutan.  

 

Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt och alla som ingår i studien kommer att 

vara anonyma. Tack för din medverkan! 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

2. Hur länge har du arbetat på den förskola som du arbetar på idag? 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

3. Vad har du för anställning på den förskola som du arbetar på idag? 

Klicka här och skriv in ditt svar.  

 

4. Har du huvudansvar för en avdelning alternativt en basgrupp? 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 
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5. Har du haft samma förskolechef sedan SäkerKval-bedömningen VT14 på den 

förskola som du arbetar på idag? 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

Frågor om verktyget SäkerKval 

6. Hur skulle du bedöma din kunskap inom verktyget SäkerKval? 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

7. Har du kunskap om vilket resultat din förskola fick i bedömningen VT14 

avseende området naturvetenskap och teknik? 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

8. Har du fått ta del av resultatet från bedömningen för VT14 i form av 

medelvärdet (siffervärdet), vidareutvecklingsplanen (VUP) och exempellistan 

för den förskola som du arbetar på? 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

8a. Om du svarade Ja på föregående fråga: 

På vilket sätt fick du ta del av resultatet från SäkerKval-bedömningen för 

VT14? Sätt ett kryss i rutan för det/de alternativ(en) som stämmer in. 

☐ Via ett blogginlägg  

☐ Via ett mail 

☐ Jag fick en papperskopia  

☐ Vi gick igenom det på ett personalmöte 

☐ Vi gick igenom det på ett arbetslagsmöte med avdelningen/basgruppen 

☐ Vi gick igenom det på ett föräldramöte 

☐ På annat sätt, nämligen: Klicka här och skriv in ett annat alternativ. 

 

9. Hur ofta använder du verktyget SäkerKval i förhållande till området 

naturvetenskap och teknik i den pedagogiska verksamheten?  

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

10. Hur har din användning av verktyget SäkerKval när det gäller området 

naturvetenskap och teknik sett ut efter bedömningen VT14 i relation till 

användningen av verktyget innan bedömningen VT14? 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 
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11. Hur arbetar ni på din förskola med verktyget SäkerKval? 

Sätt ett kryss i rutan för det/de alternativ(en) som stämmer in. 

☐ Enskilt 

☐ I arbetslag avdelningsvis 

☐ I arbetslag över hela förskolan 

☐ Tillsammans med förskolechefen 

☐ Vi arbetar inte med verktyget  

☐ Annat, nämligen: Klicka här och skriv in ett annat alternativ. 

 ☐ Ingen uppfattning/Vet inte 

 

12. När använder du dig av verktyget SäkerKval när det gäller området 

naturvetenskap och teknik?  

Sätt ett kryss i rutan för det/de alternativ(en) som stämmer in. 

☐ Kontinuerligt tillsammans med barnen 

☐ Kontinuerligt tillsammans med arbetskamrater  

☐ Vid planering av verksamheten 

☐ Vid utvärdering, utveckling och/eller reflektion av verksamheten 

☐ Vid dokumentation av verksamheten 

☐ På personalmöten 

☐ I samtal med vårdnadshavare 

☐ På föräldramöten 

☐ I intern kommunikation med vårdnadshavare (ex. blogginlägg) 

☐ I extern kommunikation (ex. Facebook, hemsidan) 

☐ Enbart inför bedömningen 

☐ Annat, nämligen: Klicka här och skriv in ett annat alternativ. 

☐ Aldrig 

☐ Ingen uppfattning/Vet inte 

 

13. Vem anser du ansvarar för att arbetet med verktyget SäkerKval sker på 

förskolan som du arbetar på? 

Sätt ett kryss i rutan för det/de alternativ(en) som stämmer in. 

☐ Förskolechefen 

☐ Avdelningsansvarig alternativt basgruppsansvarig 

☐ Förskollärarna på förskolan 

☐ Barnskötarna på förskolan 
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☐ Varje pedagog på förskolan 

☐ Ingen uppfattning/Vet inte 

14. Vem anser du har nytta av användningen av verktyget SäkerKval på den 

förskola som du arbetar på? 

Sätt ett kryss i rutan för det/de alternativ(en) som stämmer in. 

☐ Organisationens ledning 

☐ Verksamhetschefen 

☐ Förskolechefen 

☐ Arbetslaget på förskolan 

☐ Jag 

☐ Barnen på förskolan 

☐ Vårdnadshavarna på förskolan 

☐ Andra, nämligen: Klicka här och skriv in ett annat alternativ. 

☐ Ingen uppfattning/Vet inte 

 

15. Nu följer några påståenden som du får ta ställning till:  

a) Bedömningsresultatet VT14 inom området naturvetenskap och teknik har 

påverkat mål, målkriterier och aktiviteter för HT14/VT15 på förskolan som 

jag arbetar på. 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

b) Bedömningsresultatet VT14 inom området naturvetenskap och teknik har 

förändrat mitt förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten på ett 

positivt sätt. 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

c) Det har gjorts förändringar utifrån bedömningens vidareutvecklingsplan 

(VUP) från VT14 i anknytning till området naturvetenskap och teknik på 

förskolan som jag arbetar på. 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

d) Om det har gjorts förändringar utifrån bedömningens vidareutvecklingsplan 

(VUP) från VT14 i anknytning till området naturvetenskap och teknik, kan du 

beskriva vilka förändringar som har gjorts på förskolan: 

Klicka här och skriv in ditt svar. 
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e) SäkerKval som verktyg har hjälpt mig att utveckla mitt arbetssätt med 

området naturvetenskap och teknik efter bedömningen VT14. 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

f) SäkerKval som verktyg har hjälpt mig att synliggöra utvecklingsområden i 

den pedagogiska verksamheten inom området naturvetenskap och teknik 

efter bedömningen VT14. 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

g) Jag upplever att arbetet med området naturvetenskap och teknik är en 

naturlig del av den pedagogiska verksamheten på förskolan som jag arbetar 

på. 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

h) Jag upplever att det är lätt att använda verktyget SäkerKval kopplat till 

området naturvetenskap och teknik i den pedagogiska verksamheten. 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

i) Jag har blivit mer medveten om arbetet med området naturvetenskap och 

teknik efter bedömningsresultatet från VT14. 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

j) Jag ser verktyget SäkerKval som ett hjälpmedel för att höja/behålla kvalitet 

inom området naturvetenskap och teknik på förskolan. 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

k) Jag ser bedömningen som ett hjälpmedel för att höja/behålla kvalitet inom 

området naturvetenskap och teknik på förskolan. 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

l) Hur skulle du självskatta din förskolas arbete med området naturvetenskap 

och teknik idag? 

Klicka här och välj ett av alternativen i listan. 

 

Avslutningsvis 
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16. Om du vill tillägga någonting i anknytning till frågorna/påståendena som du 

nyss har besvarat, kan du göra det här: 

Klicka här och skriv in det du vill tillägga. 

 

Tack för din tid! 
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Bilaga 4 – Intervjuunderlaget 
 

Inledning: 

 Information om själva studien och vilka som deltar. 

 Information om tidsåtgången. 

 Information om deltagarens villkor för deltagande. 

 Information om sekretess, konfidentiellitet och vad som händer med data.  

 Information om inspelning och fråga om godkännande att få spela in.   
 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som förskolechef inom organisationen? 

 Hur länge har du arbetat som förskolechef på den förskola som du arbetar på 

idag? 
 

Frågor om SäkerKval 

 Hur skulle du bedöma din kunskap inom SäkerKval? 

 Hur bedömer du pedagogernas kunskap om SäkerKval? 

 Hur introduceras nya medarbetare i SäkerKval på förskolan? 

 På vilket sätt informerades medarbetarna om bedömningsresultatet från år 

2014 (medelvärdet, VUP, exempellistan)? 

 Vad gjorde du/ni på förskolan med bedömningsresultatet från år 2014 inom 

området naturvetenskap och teknik efter återkopplingen? 

o Mål, målkriterier, aktiviteter 

o I den dagliga pedagogiska verksamheten? 

 På vilket sätt har bedömningsresultatet från år 2014 inom området 

naturvetenskap och teknik påverkat arbetet med SäkerKval på förskolan? 

o Lett till förändringar på förskolan? Vilka? 

 Vem anser du ansvarar för att arbetet med SäkerKval sker på den förskolan 

som du ansvarar för? 

 När används SäkerKval på förskolan? 

 Hur ser relationen ut mellan SäkerKval och den pedagogiska verksamheten? 

 Vilket tycker du är det främsta målet med SäkerKval? 

 Vem anser du ha nytta av arbetet med SäkerKval? 

 Anser du att SäkerKval är ett hjälpmedel i kvalitetsarbetet på förskolan? På 

vilket sätt? 

 Hur skulle du självskatta förskolans arbete med naturvetenskap och teknik 

utifrån SäkerKval idag? 


