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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte var att undersöka hur systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 

genomförs och få en djupare förståelse för förskollärares upplevelser och erfarenhet av 

systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Fem förskollärare från fem olika förskolor deltog i 

studien. I studien har en kvalitativ metod använts där semistrukturerade intervjuer har 

genomförts. Det teoretiska perspektivet är baserat på socialkonstruktionism.                 

Resultatet visar att enligt förskollärarnas uppfattning är idén och intentionen med systematiskt 

kvalitetsarbete god men de upplever det svårt att genomföra i praktiken. Svårigheterna 

beskrivs bestå i avsaknad av riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete samt brist på tid och 

kompetens. Studien visar även att förskollärarna använder olika arbetssätt och verktyg i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån förskollärarnas erfarenhet och upplevelse av hur 

systematiskt kvalitetsarbete bedrivs har de svårt att se hur detta arbete kan leda till 

verksamhetens utveckling. 

 

Nyckelord: förskola, systematiskt kvalitetsarbete, utveckling, kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Abstract 

Title: Systematic quality work in preschool -  

A qualitative study of preschool teachers’ experience of systematic quality work in the daily 

practice 

 

The purpose of this study was to investigate systematic quality work in preschool and to gain 

a deeper understanding of the preschool teachers experiences and knowledge regarding 

systematic quality work in preschool. Five preschool teachers from five diverse preschools 

participated in the study. A qualitative method has been used and the interviews have been 

conducted using a semi-structured interview technique.                                                         

The theoretical understanding in the study is based on social constructionism.                     

The result shows that the preschool teachers are positive to the idea and intention with 

systematic quality work but they find it difficult to implement in their daily work.                

The difficulties were described in terms of lack of guidelines for the systematic quality work 

and lack of time and competence. The study also shows that preschool teachers use different 

working procedures and tools in systematic quality work. From the preschool teachers’ 

current experience of how systematic quality work in preschool is conducted they see no clear 

benefits for the development of work.  
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1. Inledning  

 

Vi lever i en tid där begreppet kvalitet är vanligt förekommande. Produkter och olika typer av 

service förväntas erbjuda kvalitet, och konsumenter efterfrågar det. En produkt som anses 

vara av god kvalitet ökar dess värde och begreppet kvalitet betraktas ofta som neutralt. 

(Dahlberg, Moss & Pence 2007). 

Även inom förskolans verksamhet är begreppet kvalitet vanligt förekommande och något för 

verksamheterna att sträva efter. Förskolan fick sin första läroplan 1998 och därigenom 

förtydligades det pedagogiska uppdraget. I regeringens proposition 2004 uttrycks följande. 

”Läroplanen syftar till att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola med hög kvalitet”. 

(Regeringen 2004, s.20).  

I propositionen beskrivs att förskolans arbete skall genomföras på ett sådant sätt där man 

strävar mot läroplanens mål och dessa mål anger en önskvärd kvalitetsutveckling av 

verksamhetens pedagogiska arbete. Vidare uttrycks att kvaliteten är förskolans viktigaste 

fråga. För att utveckla verksamhetens kvalitet och sträva efter en likvärdig förskola beskrivs i 

propositionen betydelsen av arbete med systematiskt kvalitetsarbete (Regeringen 2004). 

När förskolans läroplan revideras 2010 tillkommer ett nytt kapitel i läroplanen, kapitel 2.6 

Uppföljning, utvärdering och utveckling. Här beskrivs även förskollärarnas förtydligade 

ansvar för arbetet (Skolverket 2010).                                               

Systematiskt kvalitetsarbete, där verksamheternas arbete skall dokumenteras, följas upp, 

analyseras och utvärderas fokuseras därmed tydligare i förskolan och systematiskt 

kvalitetsarbete regleras i skollagen. Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet 

inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen (SFS 2010:800).                                                                                                                  

Systematiskt kvalitetsarbete anses således bidra till att utveckla förskolans kvalitet och i 

läroplanen betonas vikten av analys och dokumentation av barns utveckling och lärande i 

relation till förskolans kvalitetsutveckling. 

”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas 

och utvecklas. För att utveckla förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver 

barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras” (Skolverket 2010, s.14). 
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I kapitel 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling beskrivs även barn och föräldrars 

delaktighet och inflytande i verksamheternas utvärdering.                

”All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska 

vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram” (Skolverket 2010, s.14).    

Det finns dock inga exakta angivelser för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska utföras 

i praktiken vilket medför att uppdraget blir tolkningsbart. Detta kan leda till att 

pedagogiska verksamheters arbetssätt och verktyg i arbetet med systematiskt 

kvalitetsarbete kan skilja sig åt vilket även framkommer i Karin Lagers avhandling 

(2015) där hon undersöker hur systematiskt kvalitetsarbete i förskola och fritidshem 

genomförs i praktiken (Lager 2015, s.81-82). 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport visar att svårigheter uppstår i förskolans 

arbete med systematiskt kvalitetsarbete. Såväl pedagoger som förskolechefer upplever 

svårighet i att finna väl fungerade former för systematiskt kvalitetsarbete utifrån 

läroplanens intentioner. Granskningen visar att kvalitetsarbete inte blir en självklar del i 

arbetet på förskolan, utan något som genomförs vid ett fåtal tillfällen i samband med 

utvärdering av förskolans verksamhet. För att det systematiska kvalitetsarbetet skall 

kunna fungera som ett verktyg för verksamhetsutveckling och vara en självklar del av den 

dagliga praktiken betonas förskolechefernas ansvar att skapa väl fungerande former för 

detta (Skolinspektionen 2012).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbete med att utveckla förskolans kvalitet med 

hjälp av dokumentation, uppföljning, analys och utvärdering inte har visat sig vara enkelt. 

Med anledning av detta anser jag det vara såväl intressant som relevant att undersöka 

förskollärares erfarenheter av systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Detta är även 

denna undersöknings övergripande syfte. 
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2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är studera systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och få en 

djupare förståelse om förskollärares upplevelser och erfarenheter av systematiskt 

kvalitetsarbete.  

Jag har även för avsikt att undersöka hur förskollärarna går tillväga samt vilka verktyg 

och arbetssätt som de använder i arbetet. Dessutom har jag ett intresse av att undersöka 

förskollärarnas uppfattningar om samarbete och delaktighet i det systematiska 

kvalitetsarbetet och hurvida detta kan ha betydelse för förskollärarnas upplevelse av 

arbetet. 

 

Följande frågeställningar har använts: 

 

• Vilka verktyg och arbetssätt använder förskollärarna i sitt arbete med systematiskt 

kvalitetsarbete? 

• Vad är förskollärarnas upplevelse och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan? 

• Har samarbete och delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet betydelse för 

förskollärarnas upplevelse av arbetet och i så fall på vilket sätt? 
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer följande att beskrivas. Val av metod, urval, genomförande,   

bearbetning av insamlad data samt etiska överväganden. Vidare kommer även studiens 

generaliserbarhet, validitet samt reliabilitet att beskrivas i denna del. 

 

3.1 Metodval 

Denna undersöknings syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar och upplevelser 

om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. 

Utifrån undersökningens syfte valde jag att använda en kvalitativ metod där jag 

intervjuade fem förskollärare. Enligt Patel och Davidson (2003) är denna metod lämplig 

då vi har för avsikt att tolka och förstå människors upplevelser. De beskriver kvalitativt 

inriktad forskning som forskning ”där datainsamlingen fokuserar på mjuka data, t.ex. i 

form av kvalitativa intervjuer och tolkade analyser, oftast verbala analysmetoder av 

textmaterial” (Patel och Davidson 2003, s.14). 

 

3.2 Urval 

Enligt läroplanen för förskolan har förskollärare ett särskilt ansvar för dokumentation, 

uppföljning, utvärdering och analys av förskolans kvalitet (Skolverket 2010).               

Med anledning av detta ansåg jag att det var intressant att fokusera på yrkeskategorin 

förskollärare i denna undersökning. Kriteriet för deltagande i undersökningen var därmed 

att informanterna skulle ha förskollärarutbildning.  

Undersökningen genomfördes under en begränsad tidsperiod vilket medförde brist på 

resurser i form av tid. Med anledning av detta valde jag att ta direkt kontakt med fem 

olika förskollärare. Detta tillvägagångssätt beskrivs som ett bekvämlighetsurval 

(Denscombe 2016, s.78). 

Enligt min erfarenhet kan förskolornas systematiska kvalitetsarbete genomföras på olika 

sätt, vilket även framkommer i Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport 

(Skolinspektionen 2012).                                                                                              
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Utifrån vetskap om detta valde jag att kontakta förskollärare som arbetar inom olika 

förskoleverksamheter. Detta gjordes utifrån mitt intresse av att få kunskap om 

förskollärares olika arbetssätt och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, vilket kan ge 

mig en bredare bild om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan samt fördjupade 

kunskaper. 

 

3.3 Beskrivning av informanter 

Jag har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet som är ett av huvudkraven enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002).                      

Utifrån konfidentialitatskravet skall deltagarna i undersökningen inte kunna identifieras 

och därför har jag valt att presentera förskollärarna kortfattat. Förskollärarna kommer att 

beskrivas som förskollärare A-E. Förskollärare A och förskollärare D arbetar inom privat 

förskoleverksamhet och förskollärare B, C och E arbetar inom kommunal 

förskoleverksamhet. Jag har intervjuat fem förskollärare, fyra kvinnor och en man i 

åldrarna 38-48 år. Samtliga förskollärare har minst tio års yrkeserfarenhet. 

 

3.4 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes planerade jag en intervjuguide (se bilaga 1).               

Frågorna planerades och utformades utifrån undersökningens syfte samt mina 

forskningsfrågor. De frågor som jag förberedde hade en låg grad av standardisering vilket 

skapar möjlighet för informanten att svara utförligt och använda egna ord (Patel & 

Davidson 2003, s.78). Tre intervjuer genomfördes genom personliga möten och två 

intervjuer gjordes via telefon. De intervjuer som genomfördes genom personliga möten 

pågick under en timme. De intervjuer som genomfördes via telefon varade mellan 40-45 

minuter. Intervjuerna spelades in och för detta ändamål användes en mobiltelefon och en 

Ipad. Samtliga informanter fick information om att intervjuerna skulle komma att spelas 

in och de fick ge sitt samtycke till detta. 

Intervjuerna var semistrukturerade där jag utgick från min intervjuguide och de ämnen 

som jag hade för avsikt att behandla under intervjun. Vid semistrukturerade intervjuer ska 

informanten ges möjlighet att svara utförligt och utveckla sina tankar och idéer kring 
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ämnet som skall behandlas. Detta kan möjliggöras genom att intervjuaren intar ett öppet 

och flexibelt förhållningssätt, och de frågor som intervjuaren har förberett kan komma att 

ändras och utvecklas under intervjuns gång (Denscombe 2016, s.266-267). 

Min ambition var att intervjuerna skulle leda till fördjupade samtal där informanterna 

delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser kring systematiskt kvalitetsarbete. 

Enligt Löfgren (2014) bör intervjuguiden bestå av öppna frågor kring det ämne man har 

för avsikt att samtala om för att inte begränsa informanternas svarsutrymme. Frågorna bör 

dock vara konkreta för att på så vis fokusera på det ämne som skall behandlas under 

intervjun och konkreta frågor minimerar allmänna utlåtanden (Löfgren 2014, s.149). 

Fördjupade intervjuer med fylliga berättelser kan leda till ett stort insamlingsmaterial.       

I och med att jag valde att rikta in mig på att genomföra fördjupade intervjuer valde jag 

att endast intervjua fem förskollärare.  

Vid genomförandet av två intervjuer uppstod en situation där informanterna uttryckte 

osäkerhet hurvida deras medverkan kan vara betydelsefullt för undersökningen.          

Patel och Davidson (2003) menar att sådana situationer är vanligt förekommande vid 

intervjuer och informanterna kan i dessa fall behöva motiveras (Patel &Davidson 

2003,s.70). 

Detta gjordes genom att jag förtydligade min studies syfte. Jag betonade även att jag inte 

hade för avsikt att göra en bedömning av förskollärarnas kunskaper eller kompetens inom 

ämnet, utan mitt intresse och fokus handlade om deras uppfattning och upplevelser om 

systematiskt kvalitetsarbete, vilket var studiens övergripande syfte. 

 

3.5 Bearbetning av insamlad data 

Samtliga intervjuer har spelats in för att därefter transkriberas. Vid intervjutillfällena gjorde 

jag även anteckningar som jag sedan har gått igenom. När jag har arbetat med att samla in 

data och senare vid transkribering av data, har många tankar och funderingar väckts, som kan 

kopplas till det område som jag har valt att undersöka.  

Enligt Patel och Davidson (2003) är det betydelsefullt att dokumentera de tankar som uppstår 

under arbetets gång, då de bland annat kan vara betydelsefulla för analysen (Patel & Davidson 

2003, s.119). De tankar som jag har dokumenterat har gett mig idéer om hur jag ska gå vidare 



 
 
 

- 7 - 
 

i det fortsatta arbetet. Dokumentationen har exempelvis inspirerat till val av litteratur som 

användes vid analysdelen samt varit till hjälp att belysa datan ur olika perspektiv. 

Det transkriberade materialet har lästs igenom noggrant och vid ett flertal tillfällen och sedan 

har jag valt ut det material som jag har ansett vara intressant och relevant utifrån 

undersökningens forskningsfrågor och syfte och på så vis har materialet komprimerats.      

Den data som jag har ansett vara ovidkommande för undersökningens syfte har valts bort.        

Vid genomgång av materialet har jag sökt efter mönster, liknelser och skillnader i 

informanternas beskrivningar av deras uppfattning och upplevelse av systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan. Sedan har jag kategoriserat materialet under olika rubriker samt 

valt ut viktiga citat som jag ansåg vara betydelsefulla för kommande arbete. 

Vid bearbetning av insamlad data har jag använt ett arbetssätt som jag anser vara lämpligt för 

just denna undersökning. Enligt Patel och Davidson (2003) är detta forskarens uppgift då de 

menar att det finns olika tillvägagångssätt vid kvalitativ bearbetning (Patel & Davidson 2003, 

s.120-121). 

 

3.6 Etiska överväganden                                                                                                

I denna undersökning har jag utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 

Det finns fyra huvudkrav att ta hänsyn vid genomförande av forskning, vilka benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Utifrån informationskravet informerade jag samtliga informanter om undersökningens syfte 

och vad deras deltagande innebär för undersökningen. Jag berättade att deras uppgift var att 

genom en intervju berätta om sina erfarenheter och upplevelser av systematiskt kvalitetsarbete 

i förskolan och den data som samlas in kommer endast användas i forskningssyfte.              

Jag meddelade även att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst under 

undersökningens gång kan välja att avbryta sin medverkan. All information skedde muntligen 

innan undersökningen påbörjats. 

Utifrån samtyckeskravet har informanterna blivit tillfrågade att delta i undersökningen och 

samtliga deltagare har givit sitt samtycke till deltagande. Informanterna informerades om att 

deras bidrag i undersökningen kommer att strykas om de väljer att avbryta sin medverkan i 

undersökningen. 
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Utifrån konfidentialitetskravet har informanterna informerats om att de kommer att förbli 

anonyma i undersökningen. Deras medverkan i undersökningen ska inte kunna leda till att de 

kan identifieras av utomstående och med anledning av detta har jag valt att presentera 

informanterna kortfattat. Förskollärarna som deltar omnämns som förskollärare A-E. 

Utifrån nyttjandekravet har jag informerat om att det insamlade materialet endast kommer att 

användas för denna undersöknings syfte (Vetenskapsrådet 2002, s.7-14). 

 

3.7 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2011) menar att för att försäkra sig om att en kvalitativ studie har god 

kvalitet betraktas forskningsprocessen som helhet och begreppen validitet och reliabilitet 

tillämpas. Studiens tillvägagångssätt bör presenteras på ett sådant sätt där hela processen blir 

synlig för att skapa trovärdighet och tillförlitlighet. I nära relation till validitet står begreppet 

reliabilitet och då dessa två begrepp beskrivs som sammanflätade så menar Patel och 

Davidson att begreppet reliabilitet sällan används av kvalitativa forskare (Patel & Davidson 

2011 s.105-106). 

 I en kvalitativ studie handlar begreppet validitet om hela forskningsprocessen. Forskarens 

förförståelse och hur den tillämpas genom processen anses bidra till god validitet. Enligt min 

uppfattning bidrog min egen förförståelse inom området systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan till att intervjuerna med informanterna resulterade i ett rikt material. Min 

förkunskap medförde möjlighet att ställa följdfrågor som jag inte hade haft möjlighet till utan 

denna förkunskap. Detta ledde till ett stort underlag som medför goda möjligheter till att göra 

en mer trovärdig tolkning av informanternas upplevelser och erfarenheter av systematiskt 

kvalitetsarbete (ibid s.106).  

Patel och Davidson ger exempel på vad som anses som problematiskt angående kvalitativa 

studiers validitet. De menar att under transkriberingsprocessen har forskaren stor påverkan på 

det material som kommer att ligga till grund för analysen. Kroppsspråk, betoningar, ironi och 

gester går ofta förlorade i transkriberingsprocessen och forskaren kan avgöra och påverka hur 

den färdiga texten kommer att uppfattas (ibid s.107). I min undersökning har jag valt att 

bevara stora delar och materialet samt försökt presentera varje förskollärares berättelse på ett 

sammanhängande sätt för att försöka skapa en högre trovärdighet. Jag har beskrivit vilka val 

som jag har gjort i urval och analys av data samt varit medveten om hur jag genom de val jag 
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gör påverkar studiens resultat. Jag har beskrivit hela forskningsprocessen och de val som jag 

har gjort noggrant för att därigenom stärka studiens validitet. 

Patel och Davidson menar att för att läsaren ska kunna göra en bedömning av trovärdigheten i 

forskarens tolkning och analys av datan bör det råda en balans mellan citat från intervjuer och 

forskarens egna kommentarer (ibid s.108).  

Enligt Patel och Davidson är generalisering problematiskt i kvalitativa studier. Studiens 

resultat kan inte generaliseras till en större population på samma sätt som vid kvantitativa 

studier. Däremot kan den analys som sker vid kvalitativa studier ge förståelse för ett studerat 

fenomen som i sin tur kan relateras till liknande situationer eller kontexter och på så vis kan 

en form av generalisering ske (ibid s.109). 

Resultatet av min studie skulle exempelvis kunna jämföras med liknande studier och 

därigenom närma sig en form av generalisering.  
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4. Bakgrund och tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer ett urval av tidigare forskning om systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan presenteras. Sökning har gjorts i olika forskningsdatabaser och valts ut utifrån 

denna undersöknings syfte. Vidare kommer jag även göra en kortare beskrivning av vad 

systematiskt kvalitetsarbete i förskolan kan innebära.  

Systematiskt kvalitetsarbete är ett omfattande område och min avsikt har varit att i det här 

avsnittet beskriva arbetet utifrån förskollärares uppdrag och ansvarsområde och detta med 

anledning av undersökningens övergripande syfte. 

 

4.1 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 

Forskningsfältet är omfattande angående kvalitet i förskolan. Barns utveckling och lärande i 

relation till kvalitet i förskolan har fokuserats i forskningsstudier de senaste decennierna enligt 

forskarna Sheridan, Williams och Sandberg (2013, s.126) 

2013 genomför Sheridan, Williams och Sandberg en forskningsstudie med syfte att undersöka 

vilken betydelse förskollärare tillskriver systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Forskarna 

menar att det saknas kunskap om hur förskollärare hanterar och talar om systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan samt vilken kunskap dokumentation och utvärdering genererar. 

Liksom i den undersökning som jag har genomfört har man undersökt hur förskollärare 

arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i praktiken. I studien som genomfördes av Sheridan, 

Williams och Sandberg (2013) fokuseras pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg i 

systematiskt kvalitetsarbete. Följande frågeställningar användes i deras studie. Vad 

dokumenterar och utvärderar förskollärarna och hur? Vad dokumenterar förskollärarna för att 

få kunskap om barns lärande och utveckling och förbättra förskolans kvalitet? (Sheridan et al. 

2013, s.133).                                                                                                         

Systematiskt kvalitetsarbete är ett koncept som dessa tre forskare hävdar är relativt nytt.    

Även om de betonar att arbete med dokumentation, uppföljning och utvärdering, som är några 

beståndsdelar i ett systematiskt kvalitetsarbete, har pågått inom förskolan under lång tid.  

Forskarna menar att tidigare arbete med dokumentation, uppföljning och utvärdering i 

förskolan fokuserades ofta de aktiviteter som förskolan erbjuder för att upptäcka hurvida 
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barnens vistelse i förskolan bidrar till barns lärande, och på vilket sätt.                                

Detta skulle kunna beskrivas som en ”göra kultur” där barnens görande och de aktiviteter som 

barnen deltar i står i centrum (Sheridan et al. 2013, s.123).                                                

Studien visar att en ökad medvetenhet hos förskollärarna kring läroplanens intentioner har lett 

till förändringar i sättet att dokumentera. Enligt förskollärarna i studien fokuserar de numera i 

större utsträckning på att försöka dokumentera barns lärande i relation till läroplanens mål.   

På så vis kan dokumentation användas som verktyg för att kunna analysera hur förskolans 

arbete sker i enlighet med läroplanens mål (Sheridan et al. 2013,s.144).                                                     

Det perspektivet på dokumentation verkar stämma överens med läroplanens intentioner om 

dokumentation och analys av barns utveckling och lärande som en del i det systematiska 

kvalitetsarbetet. I förskolans läroplan kapitel 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

beskrivs arbetslagets ansvar för arbetet på följande vis.                                                                       

”Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje 

barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter 

att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner”(Skolverket 2010 s.15).   

Trots att förskollärarna i studien beskriver dokumentation som ett verktyg i kvalitetsarbetet 

visar resultatet av studien att förskollärarna har svårt att beskriva på vilket sätt de använder 

dokumentation som verktyg i kvalitetsarbetet för att stödja och synliggöra barns lärprocesser. 

Studien visar att synliggöra barns lärprocesser samt deras förändrade lärande i förhållande till 

läroplansmålen med hjälp av dokumentation utifrån läroplanens intentioner är ett mycket 

komplext arbete (Sheridan et al.2013, s.145). 

Det systematiska kvalitetsarbetet kan beskrivas som en ständigt pågående process som består 

av olika delar.  

Systematiskt kvalitetsarbete kan beskrivas som ”en arbetsprocess som gör kvalitet och 

likvärdighet synlig” (Skolverket, 2012 s.11). 

Arbetet med varje del i kvalitetsarbetet syftar till att sträva mot att de nationella målen 

uppfylls. En utvecklingsprocess startar genom att det sker en bedömning av var verksamheten 

befinner sig i nuläget för att sedan analysera och bedöma verksamhetens utvecklingsbehov. 

Därefter beslutas vilka utvecklingsåtgärder som behövs göras vilket följs av planering av 

utvecklingsåtgärder, och sedan genomförande av beslutade åtgärder. Resultaten av åtgärderna 

följs upp och analyseras och sedan går processen vidare med en beskrivning av det nya 
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uppkomna läget. Processen kan beskrivas som cyklisk där varje del i processen är 

betydelsefull för dess helhet. Enligt Skolverkets modell är dokumentation betydelsefullt och 

bör arbetas med i varje del i kvalitetsarbetet för att kunna få en uppfattning om 

kvalitetsarbetet sker i enlighet med målen och leder till utveckling av verksamheten 

(Skolverket 2012, s.25). 

Figur 1. SYSTEMATISKT OCH KONTUNIERLIGT KVALITETSARBETE (Skolverket 2012, s.25). 

 

Liksom Sheridan et al. (2013) menar Karin Lager (2010) att termen kvalitetsarbete är relativt 

ny i förskolan vilket medför att det än så länge finns begränsad forskning där begreppet 

används (Lager 2010, s.45). Då forskningen kring systematiskt kvalitetsarbete i praktiken 

enligt Lager är begränsad kan min undersökning vara ett bidrag i detta fält. 

I Lagers licentiatuppsats från 2010 som handlar om hur kvalitetsarbete organiseras i 

kommuner har hon bland annat studerat hur idéer anpassas och implementeras i det egna 

arbetet. Såsom i den undersökning som jag har genomfört undersöker Lager hur 

kvalitetsarbete faktiskt görs. 

Lager beskriver hur olika idéer om hur saker bör arbetas med inom verksamheter kan få fäste. 

En sådan idé kan exempelvis vara betydelsen av dokumentation i förskolan med syfte att 

synliggöra barns lärande.   
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”I nationella styrdokument lyfts pedagogisk dokumentation fram som en viktig väg till ökad 

måluppfyllelse. I flertalet kommuner satsas mycket kompetensutvecklingsmedel på att utbilda 

förskolans lärare i just pedagogisk dokumentation” (Lager 2010, s.81). 

Hur stor genomslagskraft idéen om pedagogisk dokumentation får i verksamheter kan kopplas 

samman med vilket värde den tillskrivs, hur idéen presenteras i verksamheterna och av vem. 

Lager visar att idéen om pedagogisk dokumentation belyses i nationella styrdokument och en 

ökad medvetenhet om läroplanens intentioner kan leda till att arbete med pedagogisk 

dokumentation fokuseras, vilket även framkommer i Sheridan et al. (2013) forskningsstudie. 

Lager menar även att satsningar från kommunens sida i form av fortbildning kring 

dokumentation kan leda till att idéen får genomslagskraft. Lager visar också att det har 

betydelse hur och av vem en idé presenteras. Framförs idén på ett övertygande sätt av någon 

som är ansvarig för förskolans utvecklingsarbete, som står i nära kontakt med förskolans 

verksamhet, kan detta medföra att idén får fäste i verksamheten. Betydelsefullt i 

sammanhanget är även behovet av rätt förutsättningar (Lager 2010, s.77-81). 

Arbete med dokumentation anses vara en betydelsefull del i kvalitetsarbetet (Skolverket 

2012). Studierna gjorda av Lager (2010) och Sheridan et al. (2013) visar att detta arbete kan 

få större genomslagskraft i förskolan beroende på en ökad medvetenhet hos pedagogerna om 

läroplanens intentioner, vilket värde arbetet tillskrivs, kompetensutvecklande insatser från 

kommunen, hur idén presenteras i verksamheten och av vem. 

Jane Brodin och Karin Renblad (2012) har i en studie undersökt vilken betydelse 

förskolechefer tillskriver den reviderade läroplanen samt kvalitetsarbete i förskolan.      

Studien belyser även förskollärares uppfattning om bedömning av enskilda barns lärande.   

Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att sträva efter att de nationella målen uppfylls. 

Varje barns lärande skall synliggöras och dokumenteras för att på så vis upptäcka hur barns 

förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom strävansmålen i förhållande till de 

förutsättningar som förskolan bidrar med. Sedan skall en bedömning göras hur vidare arbete 

skall ske för barnets vidare utveckling. Studien visar att förskollärarna upplever svårighet i 

detta arbete och svårigheterna består i att upptäcka, synliggöra och göra en bedömning av 

varje barns individuella lärande samtidigt som de ska arbeta med fokus på hela barngruppen. 

 Förskolecheferna upplever att förskolans pedagogiska uppdrag stärktes i och med införandet 

av läroplanen och att läroplanens intentioner om hur dokumentation av barns lärande ska ske i 

förskolan har lett till att pedagogerna numera dokumenterar i större utsträckning. 
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Förskolecheferna ser dock att det uppstår frågetecken kring vad dokumentationen ska 

användas till och de är kritiska till hur dokumentationen används då de upplever att det inte 

leder någonstans. Andra faktorer som förskolecheferna upplever skapar svårighet i 

kvalitetsarbetet är bristande kompetens hos personal samt bristande resurser i form av tid för 

planering, stora barngrupper, bristande kommunikation mellan personal och ledning och 

personalomsättning (Brodin & Renblad 2012, s.421-422). 

I Lagers studie (2010) framkommer att begreppet kvalitet definieras olika av exempelvis 

rektorer, föräldrar, kommunpolitiker och personal. Det finns även olika uppfattning om 

hurvida kvalitet överhuvudtaget är mätbart. Detta sammantaget påverkar den subjektiva 

uppfattningen om intentionen med systematiskt kvalitetsarbete. Detta medför att beroende på 

hur begreppet kvalitet definieras påverkar det i sin tur hur kvalitetsarbetet organiseras och 

utförs. En framgångsfaktor anses vara diskussion och reflektion kring kvalitetsbegreppet som 

enligt studien verkar kunna bidra till enighet. Detta kan leda till ökade möjligheter till ett enat 

kvalitetsarbete som leder mot samma mål (Lager 2010, s.130- 133). 

Gunnar Åsén och Ann-Christine Vallberg Roth beskriver i en forskningsöversikt hur det har 

skett en förändring inom förskolan. Tidigare fanns ett större fokus på planering som var 

framåtsyftande och genom terminsvis och veckovis planering styrdes verksamheten med sikte 

på framtiden. Idag finns ett större fokus på att blicka bakåt och utvärdera verksamheten för att  

utöka kunskapen om den egna verksamheten. Tillbakablick och reflektion används i hög grad 

i utveckling och styrning av verksamheter (Vallberg Roth & Åsén 2012, s.9). 

”Utvärderingen görs således i efterhand. Den riktar sig bakåt och handlar om något som har 

hänt. Ambitionen är inte bara att beskriva utan också att värdera, bedöma och förklara det 

som hänt” (Vallberg Roth & Åsén 2012, s.10).  

Utifrån detta kan vi se att det tillkommer flera nya begrepp som används för att styra 

verksamheter. Nu ska verksamheterna inte bara styras utifrån en framåtsyftande planering 

utan nu behöver verksamheterna även värderas, bedömas och förklaras. 

Dessa begrepp går att finna i dagens systematiska kvalitetsarbete, vars syfte är att utveckla 

verksamheternas kvalitet i ett processliknade arbete. I denna process ingår moment av 

värdering, bedömning och analys. Utöver dessa begrepp ingår även utvärdering i det 

systematiska kvalitetsarbetet (Skolverket 2012). 
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”Utvärdering bygger på föreställningar om att man genom ökad kunskap kan skapa 

förbättringar inom de flesta sociala områden” (Vallberg Roth & Åsén 2012, s.10). 

Med detta kan konstateras att ett syfte med utvärdering är att fördjupa kunskapen om 

förskolans verksamhet och därigenom kunna förbättra och utveckla den. Vårt eget lärande om 

verksamheten bidrar utifrån detta perspektiv till verksamhetens utveckling.                                

Ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete borde således grundas på ambitionen om att 

fördjupa kunskaperna om förskolans verksamhet hos alla aktörer, på alla nivåer.                      

Förskolans läroplan betonar att barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering av 

förskolans verksamhet (Skolverket 2010, s.14). I studien som gjordes av Sheridan et al (2013) 

framkommer att barnen blir delaktiga i utvärdering på olika sätt. Dels vid utvärdering av olika 

tema och projektarbeten samt genom reflektion kring aktiviteter. 

Förskollärarna uttrycker att barnens tankar, upplevelser och åsikter är viktiga att ta tillvara 

och vid utvärdering av tema och projektarbete fokuseras i synnerhet på barnens upplevelse av 

aktiviteterna. Digital teknik beskrivs som ett framgångsrikt verktyg i arbetet med 

dokumentation och barns delaktighet. Dokumentation kan synliggöra barnen och deras 

lärande och görande i verksamheten vilket sedan barnen kan beskriva samt berätta om ur 

deras eget perspektiv med egna ord. Arbete med dokumentation på detta sätt gör barnen till 

medkonstruktörer (Sheridan et al. 2013, s.135 & 142).  

Gemensamt för de forskningsstudier som jag har tagit del av är att det uppkommer svårigheter 

i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket även min undersökning visar. Svårigheterna 

uppkommer på olika nivåer, såväl i förskolans praktiska arbete som i kommunens arbete med 

organisation av kvalitetsarbetet (Brodin & Renblad 2012), (Lager 2010), (Sheridan, Williams 

& Sandberg 2013) och se även Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2012). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för val av teoretiskt perspektiv och begrepp som jag 

har utgått från i undersökningen samt dess relevans för undersökningen.  

Det teoretiska perspektivet och begreppen har använts vid analys av undersökningens resultat 

samt i studiens avslutande diskussionsdel. 

Jag har valt att fokusera på och använda den del av teorin som jag anser vara relevant för 

undersökningens syfte och frågeställning. Min ambition var att försöka få en djupare 

förståelse för hur förskollärare upplever att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan. Förskolan är en social arena där pedagogerna interagerar, kommunicerar och 

ständigt befinner sig i samspel med andra. Jag anser att det teoretiska perspektivet och 

tillhörande begrepp kan bidra till att ge en djupare förståelse för förskollärarnas upplevelse 

och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete i praktiken samt belysa hur dessa upplevelser 

och erfarenheter skapas i relation till förskolans miljö. 

 

5.1 Socialkonstruktionism 

I denna studie har jag valt socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt.                 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan konventionell kunskap om världen inte 

uppfattas som att den är baserad på objektiva observationer eller ses som en sanning. Våra 

antaganden om världen behöver ifrågasättas (Vivien Burr 2015, s.2).        

Burr menar att vår förståelse och föreställning om världen är specifikt för varje unika tids 

historia och kultur. Detta medför att människors förståelse och föreställning om världen och 

olika fenomen kan se olika ut och variera med tiden. Vi tar ofta vår kunskap förgiven och 

antar att världen och olika fenomen förhåller sig på det sätt som vi själva uppfattar dem. 

Människor uppfattar och förstår världen på olika sätt och vi behöver vara medvetna om att det 

inte finns en sann bild (Ibid. s.2-4).  

Vidare menar Burr att kunskap konstrueras i mellanmänskliga möten och interaktion mellan 

människor och därigenom ses språket som betydelsefullt. Genom att människor 

kommunicerar med varandra uttrycks och skapas deras förståelse av världen och olika 

fenomen i samspel mellan människor. På det sätt som vi förstår vår värld är ett resultat av 

deltagande i sociala sammanhang och interaktion mellan människor.  
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Vår egen version av verkligheten konstrueras i samspel mellan människor och den kan 

betraktas på olika sätt och någon sann bild av verkligheten existerar inte (Ibid s. 4-9).      

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv krävs ett kritiskt förhållningssätt gentemot vår 

förgivettagna kunskap om världen och oss själva. Exempelvis kan de kategoriseringar som 

människan har skapat i världen och utifrån vilka vi själva förstår världen, inte ses som 

sanningar. Dessa kategoriseringar ses som sociala konstruktioner, vilka kan ifrågasättas    

(Ibid s.3). 

Hillevi Lenz Taguchi menar att utifrån ett konstruktionistiskt förhållningssätt är allt 

föränderligt och det finns många sätt att tänka och förstå, även vårt förhållningssätt ses som 

föränderligt. I dialog mellan människor kan ett gemensamt kunskapsskapande uppstå      

(Lenz Taguchi 2013, s.105,108). 

 

5.2 Förskolan som social konstruktion 

Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014) kan förskoleinstitutioner ses som socialt 

konstruerade. Det finns inget självklart svar på frågan om vad förskolans roll är samt vad  

dess syfte skulle vara. Dessa frågor kan besvaras på olika sätt. Det är de människor som 

agerar inom förskolans verksamhet som skapar verksamheten och dess pedagogiska praktik. 

Hur aktörerna inom förskolan formulerar syftet med verksamheten kommer sedan att forma 

deras agerande och vad som kommer att pågå inom verksamheten. På så vi blir förskolan en 

social konstruktion (Dahlberg et al. 2014 s.131). 

 5.3 Rekonstruktion 

”Om all pedagogisk verksamhet är en social och historisk konstruktion måste detta 

naturligtvis också innebära att verksamheten kan förändras - rekonstrueras”                      

(Lenz Taguchi 2013, s.69). 

Lenz Taguchi menar att utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv är verksamheten föränderlig 

och aldrig statisk. Den verksamhet som har byggts upp på ett sätt kan likväl byggas upp på ett 

annat sätt, det finns ingen sanning för hur en pedagogisk verksamhet skall vara.                  

Alla aktörer inom en verksamhet, såväl på individnivå som gemensamt, har möjlighet att 

kunna vara med och påverka och förändra en verksamhet (Lenz Taguchi 2013, s.69). 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av genomförda intervjuer att presenteras. Materialet har 

kategoriserats och analyserats utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Varje del 

avslutas med en sammanfattning, tolkning och analys av resultatet.  

Frågeställningen hurvida samarbete och delaktighet har betydelse för förskollärarnas 

upplevelse av arbetet och i så fall på vilket sätt har inte besvarats i en egen kategori utan 

presenteras i övriga två kategorier. 

I detta avsnitt kommer förskollärarna att beskrivas som förskollärare A-E för att på så vis 

kunna särskilja deras yttranden. Då undersökningens övergripande syfte var att försöka få en 

fördjupad förståelse för varje förskollärares upplevelse av systematiskt kvalitetsarbete har jag 

valt att inte dela upp detta avsnitt i många olika underrubriker.  

Jag har istället valt att presentera varje persons berättelse på ett sammanhängande sätt i den 

utsträckning det har varit möjligt, samt bevara stora delar av varje persons berättelse då jag 

anser att detta har relevans för denna studie.                                                                                                   

Materialet har tolkats och analyserats utifrån det teoretiska perspektivet socialkonstruktionism 

samt de begrepp som presenteras i teoriavsnittet.  

 

6.1 Förskollärarnas upplevelser och erfarenheter av systematiskt      

kvalitetsarbete i förskolan. 

Utifrån forskningsfrågan som handlar om hur förskollärarna upplever att arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbete i förskolan samt vilka erfarenheter de har av detta arbete ombeds 

förskollärarna att berätta om sina upplevelser och erfarenheter av systematiskt kvalitetsarbete. 

Förskollärare A beskriver det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan som ensamt då 

hennes två kollegor på avdelningen inte är delaktiga i arbetet. Hon uttrycker att hon försökte 

göra så gott hon kunde men att arbetet blev tungt då hon var ensam ansvarig för utförande av 

arbetet. Förskollärare A beskriver tidigare erfarenheter av arbete inom förskolan då hon 

numera arbetar inom skolan. 

Information om hur systematiskt kvalitetsarbete ska ske i praktiken fick förskollärare A från 

en pedagogisk handledare och hon upplever inte att övriga personer i ledningen var delaktiga i 
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att ge tydliga riktlinjer för hur arbetet skall utföras. Hon beskriver hur hon själv försökte söka 

information om systematiskt kvalitetsarbete genom att samtala med vänner och söka 

information på internet. Det förekom inte några gemensamma reflektioner på hennes tidigare 

arbetsplats kring syftet med kvalitetsarbete. Arbetet beskriver hon som något som bara skulle 

skrivas ihop för att sedan lämnas till hennes chef, som i sin tur lämnar över till sin chef. 

Förskollärare A säger att hon kan tänka sig att systematiskt kvalitetsarbete fungerar bra på 

andra förskolor men hon har själv inga positiva erfarenheter av arbetet. 

”Kvalitetsarbete är en dröm…en ideologi. I praktiken har ingen lärare eller chef eller vem 

som helst tid att följa upp eller utvärdera”. 

Förskollärare A menar att kvalitetsarbete är värdefullt men att det saknas resurser i form av tid 

och kompetens hos personal. Hon saknade tydliga riktlinjer för arbetet och tid för 

gemensamma reflektioner i arbetslaget. Hon beskriver även att hennes kollegor saknade 

kunskap om kvalitetsarbete i förskolan och detta medförde svårighet att utföra arbetet 

tillsammans. Förskollärare A beskriver arbetet med att sträva mot läroplanens mål som svårt 

och otydligt. Hon saknar tydliga mål för lärande som enligt förskollärarens uppfattning finns 

inom skolan. På grund av att hon upplever förskolans uppdrag som komplicerat och otydligt 

har hon lämnat förskolan och arbetar numera i skolan. 

Förskollärare C beskriver liksom förskollärare A att hennes kollegors bristande kunskaper 

medför svårigheter i arbetet. Hon menar att läroplanens mål är svåra att förstå för flera 

pedagoger på förskolan. 

”När vi pratar om till exempel matematik och barns taluppfattning på förskolan så har man 

ju tappat halva gänget redan!” 

Förskollärare C beskriver att kollegornas bristande kunskaper kring barns lärande medför att 

hon blir väldigt ensam i sitt arbete och hon saknar någon att reflektera tillsammans med.    

Hon beskriver att det uppstår svårighet kring att synliggöra barns lärande då kollegorna inte 

kan se tecken på lärande och därmed inte vet vad de ska leta efter. I och med detta upplever 

förskollärare C att gemensamma reflektioner uteblir kring barns lärande samt hur arbetet på 

avdelningen sker i enlighet med läroplanens mål, som är en del i systematiskt kvalitetsarbete. 

Förskollärare B och E beskriver att de upplever systematiskt kvalitetsarbete som svårjobbat då 

det ska utföras på ett särskilt sätt, utifrån ledningens direktiv. Trots att det finns tydliga 

direktiv för vad som ska göras upplever de ändå en otydlighet i arbetet då gemensamma 
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reflektioner på arbetsplatsen kring syftet med själva arbetet inte har förekommit.   

Förskollärare B och E upplever att ledningens direktiv för hur arbetet ska ske i praktiken 

skapar hinder. De hade önskat ett större handlingsutrymme där de själva kunde påverka och 

styra över arbetet och utforma arbetet på ett sätt som de anser passa bättre för den verksamhet 

som de verkar i. Förskollärare B uttrycker följande. 

”Ibland är det väldigt fyrkantigt… och det som ska göras ska göras på ett visst sätt.       

Fast… lita mer till oss som jobbar att man kan göra på ett sätt som passar verksamheten,      

så man kan få ut det mesta av det”.  

Förskollärare D beskriver systematiskt kvalitetsarbete som krävande och hon uttrycker att det 

saknas resurser i form av tid. Hon menar att hon och hennes kollegor skulle vilja hinna göra 

mera, men det hinner de inte. Hon upplever inte att det har skett en introduktion av 

kvalitetsarbetet på arbetsplatsen och hon beskriver att syftet med systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan är otydligt för henne.  

Förskollärare D menar att det ibland förekommer diskussioner på arbetsplatsen kring hur 

verksamhetens kvalitet kan förbättras. Förskollärare D beskriver att sådana diskussioner kan 

förekomma på förskolans planeringsdagar som sker ett par gånger om året. Förskollärare D 

uttrycker följande. 

”Vi har ju suttit på en planeringsdag och spånat hur vi ska kunna höja kvaliteten och man 

jublade åt allas förslag och bara… åh vad bra! Det ska vi göra! /…/Man räknade upp att vi 

ska göra det och det och det…liksom i aktiviteter”. 

Förskollärare D beskriver att pedagogerna fick ge förslag på hur verksamhetens kvalitet skulle 

kunna förbättras och enligt förskollärare D handlade förslagen uteslutande om att de borde 

erbjuda fler aktiviteter. Det förekom ingen diskussion om hur deras pedagogiska arbete 

bedrevs vid den tidpunkten och inte heller hur pedagogerna definierar kvalitet.  
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6.1.1 Sammanfattning, tolkning och analys 

Utifrån förskollärarnas beskrivning av deras upplevelser och erfarenheter av systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan framkommer att de upplever svårigheter i att utföra arbetet. 

Förskollärarna beskriver bland annat att svårigheterna består i bristande resurser i form av tid 

och bristande kunskap hos kollegor. 

Jag tolkar det som att samtliga förskollärare har en positiv inställning till idén om systematiskt 

kvalitetsarbete men att de upplever att det blir svårt att genomföra i praktiken på grund av 

olika hinder för arbetet.                                                                                                                        

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv konstrueras vår förståelse av världen och vår 

egen version av verkligheten i samspel med andra människor. Vår egen uppfattning om 

verkligheten kan dock inte betraktas som en sanning (Burr 2015).                               

Utifrån det perspektivet kan detta förstås som att förskollärarnas förståelse för kollegorna som 

hinder i det systematiska kvalitetsarbetet har skapats i social interaktion.                         

Utifrån förskollärarnas förståelse av sin omgivning har de kategoriserat kollegorna som hinder 

i arbetet. Förskollärarna har skapat sin version av verkligheten i vilken deras kollegor anses 

vara ett hinder i arbetet vilket dock inte kan ses som en sann bild av verkligheten. 

Förskollärarnas kollegor kan mycket väl ha en annan uppfattning om hurvida de själva utgör 

ett hinder i det systematiska kvalitetsarbetet. Deras uppfattning framkommer dock inte. 

Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014 s.131) kan förskolan ses som en social konstruktion 

då förskolans roll och syfte inte är klarlagt. På det sätt som pedagogerna tolkar syftet med 

verksamheten kommer sedan att forma och påverka deras agerande.  

Utifrån detta perspektiv kan man tolka det som att förskollärare A och förskollärare C har 

tolkat förskolans syfte som att barns lärande är något som ska fokuseras och arbetas aktivt 

med i verksamheten. De kan även ha tolkat att syftet med förskolan är att aktivt arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbete, vilket sedan påverkar deras agerande då de beskriver att barns 

lärande och systematiskt kvalitetsarbete är något som de aktivt arbetar med. 

Förskollärarnas kollegor kan ha tolkat förskolans och det systematiska kvalitetsarbetets syfte 

på ett annat sätt då de, enligt förskollärarnas beskrivningar, inte deltar i kvalitetsarbetet eller 

fokuserar på arbetet med barns lärande. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv      

(Burr 2015) kan detta förstås som att förskollärarna och deras kollegor har konstruerat olika 

uppfattningar och förståelse av världen och olika fenomen. 
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Flera av förskollärarna upplever systematiskt kvalitetsarbete som otydligt och de saknar 

riktlinjer för hur arbetet ska utföras i praktiken. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

konstrueras kunskap i samspel mellan människor och i dessa möten kan även en gemensam 

förståelse för olika fenomen konstrueras (Burr 2015).  

Samtliga förskollärare beskriver att de saknar gemensamma reflektioner och diskussioner 

kring syftet med systematiskt kvalitetsarbete samt hur arbetet skall utföras i praktiken på deras 

arbetsplatser.  

Då diskussioner kring systematiskt kvalitetsarbete enligt förskollärarna uteblivit tolkar jag det 

som att detta har bidragit till att det har varit svårt att skapa en gemensam förståelse för hur 

det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas och därigenom kan arbetet upplevas som 

otydligt. Även om direktiv ges för hur systematiskt kvalitetsarbete ska genomföras i praktiken 

så kan gemensamma reflektioner och samtal mellan människor bidra till en fördjupad och 

gemensam förståelse. 

Resultatet visar att det finns olika uppfattningar om hur systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan ska bedrivas. Förskollärare B och förskollärare E uttrycker att de har en annan 

uppfattning om systematiskt kvalitetsarbete än ledningen vilket de anser skapar svårigheter i 

arbetet. 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Burr 2015) kan förskollärarna och de som 

arbetar inom ledningen ha skapat olika uppfattning och förståelse för hur arbetet skall 

bedrivas. Ledningen ger sedan förskollärarna direktiv om hur arbetet skall utföras i praktiken, 

en uppfattning som enligt resultatet inte överensstämmer med förskollärarnas. 

Förskollärarna beskriver att idén om systematiskt kvalitetsarbete är god men de har inga 

positiva upplevelser av hur arbetet genomförs i praktiken. Deras negativa upplevelser har till 

stor del att göra med hur arbetet skall genomföras tillsammans med andra. 

Förskollärarna beskriver hur det uppstår svårigheter i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete 

och dessa svårigheter uppstår bland annat i samarbetet med kollegor. Olika uppfattningar, 

perspektiv och kompetens leder exempelvis till att förskollärarna får utföra arbetet själva. 

Förskollärare A och C beskriver att de saknar delaktighet i arbetet, vilket berör såväl kollegor 

som ledning.  

Deras upplevelser av arbetet beskrivs bland annat som tungt, otydligt, svårt, som ett hinder 

och att arbetet inte är användbart. Dessa upplevelser kan härledas till samarbete med kollegor 
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och ledning. Förskollärarna förväntar sig att få information och tydliga riktlinjer från 

ledningen om hur arbetet ska genomföras i praktiken och då detta uteblir upplevs arbetet som 

otydligt och svårt. Bristen på social interaktion, kommunikation och dialog leder således till 

negativa upplevelser. Uteblivna diskussioner och reflektioner i arbetslaget, det vill säga brist 

på social interaktion och kommunikation leder på samma sätt till att arbetet upplevs som 

negativt och svårt. 

Jag tolkar det även som att samarbete, vilket är nödvändigt i ett arbetslag för att kunna utföra 

ett arbete tillsammans, leder till svårigheter. Dessa svårigheter består i pedagogernas olika 

uppfattningar om hur arbetet skall utföras och syfte med arbetet, bristande delaktighet samt 

olika slags kunskap, förståelse och kompetens. Svårigheterna som uppstår i samarbetet 

påverkar förskollärarnas upplevelser av arbetet. 

Sammanfattningsvis är min tolkning av resultatet att samarbete med kollegor och ledning och 

de svårigheter som förskollärarna beskriver uppstå i dessa sammanhang har stor inverkan på 

deras egen upplevelse av systematiskt kvalitetsarbete. Det framkommer att det finns en 

åtskillnad mellan deras upplevelse av arbetet som idé och deras upplevelse av arbetet i 

praktiken. 

 

6.2 Arbetssätt och verktyg för systematiskt kvalitetsarbete 

I denna del kommer de arbetssätt och verktyg som förskollärarna beskriver att de använder i 

det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan att presenteras.  

Utifrån min forskningsfråga som handlar om hur förskollärarna upplever att arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbete kommer jag även att presentera förskollärarnas beskrivning av 

hur de upplever att använda och arbeta med de verktyg och arbetssätt som de redogör för.   

Jag kommer även att beskriva hur delaktighet och samarbete i det systematiska 

kvalitetsarbetet kan uppfattas som problematiskt och kan leda till olika val av arbetssätt.      

Förskollärare A beskriver att ett verktyg som hon använt i det systematiska kvalitetsarbetet är 

en mall som hon själv har skapat. Anledningen till att hon skapade denna mall var att hon 

saknade tydliga riktlinjer för hur arbetet skulle bedrivas på arbetsplatsen. Den mall som hon 

själv skapade kom sedan att användas av samtliga pedagoger på förskolan. Mallen var indelad 

i olika ämnesområden utifrån förskolans läroplan (Skolverket 2010).                       
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Pedagogerna skulle terminsvis beskriva vilket arbetssätt som de tänkte använda för att sträva 

mot läroplanens mål. Läroplanens mål skulle vara vägledande för pedagogernas arbete och 

syfte och mål med valda arbetssätt skulle beskrivas med utgångspunkt från läroplanen. 

Förskollärare A upplevde att hon fick driva detta arbete, såväl på den egna avdelningen som 

på förskolan som helhet och menar att ledningen mest var intresserad av att få in de dokument 

som de behövde för att lämna vidare till sina chefer.  

Enligt förskollärare A var personerna inom ledningen inte delaktiga i hur det systematiska 

kvalitetsarbetet bedrevs i praktiken. Hon beskriver även att hennes kollegor på avdelningen 

inte heller var delaktiga i arbetet. 

”Det var mest jag som skrev och lämnade in till chefen och chefen skriver och lämnar till sin 

chef. Det är ju så i praktiken, i den verkliga världen är det så”. 

Enligt förskollärare A skulle det sedan ske en utvärdering efter varje termin där pedagogerna 

skall granska hur de har arbetat under terminens gång. Det skall därefter göras en bedömning 

av vad som har varit bra och om det finns några brister i arbetet. Detta arbete upplever 

förskollärare A som svårt då hon uttrycker att hennes kollegor inte deltar nämnvärt i arbetet 

och därmed uteblir gemensamma reflektioner och diskussioner i arbetslaget. Hon upplever att 

hon själv får försöka göra en bedömning av hurvida deras arbete har varit framgångsrikt eller 

inte.                                                                                                                           

Förskollärare A beskriver att det finns viss dokumentation på avdelningen men den används 

inte som underlag vid utvärdering eller för att för att följa upp deras arbete och hon menar att 

pedagogerna inte har möjlighet till detta på grund av tidsbrist. 

”Ingen har tid med det, och jag som ansvarar för att skriva har inte heller tid med det” 

Förskollärare A menar att hon själv gör utvärderingen då hennes kollegor inte är delaktiga i 

detta arbete och ingen dokumentation eller annat underlag över arbetet används vid 

utvärderingen. Förskollärare A beskriver att den dokumentation som finns på avdelningen har 

delats in i olika områden såsom exempelvis matematik och språk och dokumentationen har 

satts upp på olika dokumentationsväggar på avdelningen. Att använda denna dokumentation 

på annat sätt än att informera föräldrarna om vilka aktiviteter som har genomförts och vad de 

syftar till finns det inte tid för, enligt förskollärare A. 
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Förskollärare B beskriver liksom förskollärare A att på hennes arbetsplats används en mall 

som fungerar som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Mallen är dock inte 

framtagen av henne själv så som förskollärare A beskriver, utan av förskolans ledning. 

Förskollärare B beskriver mallens utformning på liknande sätt som den mall som förskollärare 

A beskriver att de använder. I början av varje termin ska pedagogerna beskriva vilket 

arbetssätt de skall använda för att sträva mot läroplanens mål och vid terminens slut skall det 

ske en utvärdering av arbetet. Förskollärare B beskriver att hon upplever utvärdering av 

arbetet som svårt då pedagogerna inte följt upp arbetet kontinuerligt under terminens gång. 

”Det blev mest en känsla i slutet av terminen…hur har det varit? Mer än att man har följt upp 

arbetet under terminens gång”. 

Förskollärare B berättar att vissa år hade hon och hennes kollegor varit bättre på att följa upp 

arbetet under terminens gång genom att exempelvis dokumentera arbetet och sedan ha 

gemensamma reflektioner över detta i arbetslaget. Barnen gjordes även delaktiga genom att 

arbetslaget använde dokumentationen i gemensamma reflektioner tillsammans med barnen. 

Förskollärare B upplever detta arbetssätt som positivt jämfört med att inte följa upp arbetet, 

vilket hon beskriver som lite dåligt. Hon uttrycker att hon inte kan ge en förklaring på varför 

arbetssätten varierade från år till år. 

Förskollärare B berättar även att det finns mallar för hur arbetet skall följas upp i 

verksamheten och dessa mallar är framtagna av ledningen. Hon uppfattar att dessa mallar var 

svåra att använda eftersom rubrikerna och kategorierna i mallarna inte passade in i det arbete 

som hon gjorde. I och med att mallarna skulle fyllas i på ett visst sätt så resulterade detta i att 

hon och hennes kollegor struntade i att använda dessa mallar och istället dokumenterade på ett 

sätt som de ansåg passa dem och deras arbete bättre. 

Förskollärare B saknar ett arbetssätt för det systematiska kvalitetsarbetet som gör att allt som 

ska dokumenteras och utvärderas och sedan lämnas in till ledningen blir användbart.           

Hon uttrycker att på det sätt som arbetet skall göras i verksamheten blir komplicerat. 

”Det ska vara lätt att göra de här sakerna…utan att det ska bli…så att det blir användbart! 

Så att det inte blir att det ska dokumenteras på papper bara för att det ska göras”. 

Förskollärare D beskriver att på hennes arbetsplats arbetar de med en mall där de beskriver 

hur de ska arbeta och detta görs i början av varje termin. Utgångspunkten är att sträva mot 

läroplanens mål och utöver dessa mål väljer varje avdelning några egna mål som de ska 
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fokusera på. Sedan väljer ledningen dessutom ett mål från läroplanen som ska genomsyra allt 

arbete i verksamheten. De mål som pedagogerna på varje avdelning väljer att fokusera på 

baseras på barngruppens behov.  

Förskollärare D uttrycker att de i stort sett alltid brukar bli mål som handlar om att utveckla 

barns förmåga i det sociala samspelet då pedagogerna uppfattar att barnen har störst behov av 

detta. 

”Man utgår från den gruppen man har och ser vilka behov gruppen har och vi tyckte att det 

var det sociala samspelet” 

Förskollärare D berättar att arbetet skall utvärderas i slutet av varje termin och då utvärderas 

särskilt de mål som man har valt att fokusera på. De mål man har valt att fokusera på kan 

antingen arbetas vidare med eller så byts de ut mot andra mål och detta avgör pedagogerna på 

varje avdelning. Förskollärare D beskriver att utvärdering handlar om att skriva ned vad de 

har gjort på avdelningen under terminens gång och detta ska vara kopplat till de mål som 

varje avdelning har valt att fokusera på. Övriga mål från förskolans läroplan utvärderas inte. 

”Men sen så har vi ju alla de andra målen som vi ska ha från läroplanen, det har vi ju liksom 

inbakat också/…/Det går automatiskt, man får in det på nåt vis”. 

Dokumentation används inte som underlag vid utvärdering. Enligt förskollärare D 

dokumenterar hon och hennes kollegor vissa aktiviteter genom att ta bilder. Möjligtvis kan 

kortare texter skrivas i efterhand om de aktiviteter som genomförts.  

”Vi skriver ju litegrann i en typ som almanacka i hallen. Där skriver vi ju små rader. Vi kan 

inte göra på något annat vis för det finns inte tid till nåt annat” 

Förskollärare C beskriver utförligt hur hon uppfattar tanken med systematiskt kvalitetsarbete. 

Hon menar att arbetet handlar om att dokumentera och följa barns lärprocesser för att på så 

vis få syn på om arbetet i verksamheten leder till barns förändrade lärande och om arbetet sker 

i enlighet med läroplanens mål. Förskollärare C menar att den dokumentationen skall 

pedagogerna i arbetslaget sedan reflektera kring tillsammans och genom detta blir 

dokumentationen en pedagogisk dokumentation. Hon beskriver tanken och idén som god men 

svår att genomföra i praktiken. Förskollärare C upplever det svårt att få till gemensamma 

reflektioner kring dokumentation i arbetslaget och att vända blicken inåt.  
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Resonemangen kring vad är det man gör, vad är det man ser, vilka processer är det som man 

försöker följa och hur detta kan utvecklas vidare uppfattar hon som knepiga.          

Förskollärare C beskriver dessa resonemang som en del av analysarbetet som skall ske såväl 

kring enskilda dokumentationer som vid utvärdering av verksamheten, och det är själva 

analysdelen som hon upplever som svår. Hon menar att man inte är van att tala om 

verksamheten på det sättet och ännu mindre att skriva om det.  

”Jag tycker att skrivandet i sig blir som ett hinder nästan. Jamen vänta! Nu ska vi skriva lite 

här, och va sa vi nu då?” 

Hon menar att det är knepigt att skriva ned och dokumentera något som hon uppfattar som en 

flytande diskussion, eller ett samtal kring hur de har uppfattat någonting. 

Förskollärare C beskriver att hon och hennes kollegor följer upp arbetet under terminens gång 

dels genom dokumentation i form av bilder men även i form av skriven dokumentation.       

De använder en viss mall som de fyller i och genom detta försöker de få syn på var barnen 

befinner sig i sitt lärande, vad barnen ger uttryck för samt var de själva befinner sig i sitt 

pedagogiska arbete och lärande. Förskollärare C säger att de ibland fastnar lite i vad som de 

ska skriva om. Hon ställer sig frågan vad som är relevant att skriva om och dokumentera och 

vad är det som man vill få fram. 

Förskollärare C beskriver dokumentation av verksamheten som tvådelat. Hon menar att de 

individuella barnens lärande behöver dokumenteras för att få syn på om pedagogernas arbete i 

verksamheten ger någon effekt. Hon upplever detta som ett dilemma då det ska vara 

verksamheten och pedagogernas arbete som skall vara i fokus och inte det enskilda barnet 

som skall bedömas och värderas. 

”Om jag planerar för att utveckla barns taluppfattning, hur gör jag det? Och hur ser jag 

lärandet hos det enskilda barnet? Den diskussionen och det underlaget är svårt att få fatt i”. 

Hon menar att tecken på barns lärande kan ta sig i uttryck på olika sätt. Barns matematiska 

förståelse kan man exempelvis få syn på i leken. Förskollärare C menar att alla tecken på 

lärande kan vara svåra att hinna med att dokumentera samt att komma ihåg. 

”Det händer ju så mycket hela tiden så man måste liksom begränsa sig. Vad är det jag ska 

titta på just nu? Vi kan inte titta på allt, vi måste smalna av och fokusera på djupet”. 
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Förskollärare C beskriver systematiskt kvalitetsarbete som en process som hela tiden pågår. 

Hon beskriver processens delar som planering, reflektion, dokumentation, uppföljning, 

utvärdering och analys. 

”Alltså själva processen är det inget fel på men frågorna som ställs kan jag känna är konstiga 

ibland. Hur har det gått på det här området då?”. 

Förskollärare C beskriver en svårighet i att göra en bedömning av verksamhetens arbete 

genom att försöka få fatt på och synliggöra barn lärande. Det finns inga bedömningsmallar 

eller checklistor för varken verksamheten eller det individuella barnets lärande menar hon. 

Hon skulle önska att man fokuserade på ett område för lärande istället för att försöka hinna få 

syn på läroplanens samtliga mål. 

”Att gå igenom verksamheten steg för steg, bit för bit under ett år är bättre än att hålla på 

och försöka få med allt hela tiden”. 

Förskollärare E menar att såväl syfte som själva intentionen med systematiskt kvalitetsarbete 

är otydligt på hennes arbetsplats. Hon upplever att flera pedagoger tycker att arbetet är svårt 

och onödigt och struntar därmed i att fokusera på det.  

Hon använder dokumentation som arbetsverktyg där hon såväl skriver som tar bilder men 

dokumentationen blir inte ett underlag för gemensam reflektion i arbetslaget. Anledningen till 

detta uppger hon vara tidsbrist samt bristande intresse hos övriga pedagoger i arbetslaget.  

Förskollärare E beskriver liksom förskollärare B att på hennes arbetsplats finns såväl mallar 

för uppföljning av arbetet som mallar för utvärdering och analys av verksamheten. 

Uppföljning skall ske såväl veckovis som månadsvis och utvärdering av verksamheten görs 

ett par gånger om året. Mallarna är framtagna av ledningen och hon upplever att om arbetet 

skall göras utifrån ledningens intentioner blir arbetet väldigt omfattande och tidskrävande. 

”Hela verksamheten ska analyseras och utvärderas två gånger om året. Hur kan man göra 

det på ett bra sätt utan något underlag? Man får försöka minnas vad man har gjort”. 

Förskollärare E beskriver att när utvärdering och analys skall göras utan något underlag, som 

exempelvis dokumentationer, brukar hon och hennes kollegor försöka minnas vad som gjorts. 

Att bedöma verksamheten utifrån barns förändrade lärande baserat på läroplanens mål är inget 

som pedagogerna fokuserar på.  
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6.2.1 Sammanfattning, tolkning och analys 

Resultatet visar att förskollärarna använder olika arbetssätt och verktyg i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Samtliga förskollärare dokumenterar på något sätt i sitt arbete men vad de 

väljer att dokumentera och på vilket sätt som de sedan använder dokumentationen vidare på 

varierar. Endast en av förskollärarna beskriver dokumentation som ett verktyg som hon 

verkligen använder i systematiskt kvalitetsarbete. Den används för att försöka synliggöra 

barns lärprocesser för att därigenom kunna göra en bedömning hurvida verksamheten bidrar 

till barns förändrade lärande baserat på läroplanens mål. 

Övriga förskollärare beskriver att de inte använder dokumentation som verktyg i systematiskt 

kvalitetsarbete på det sätt som de önskar. Utifrån deras beskrivning är min tolkning att 

dokumentationen används för att synliggöra vilka aktiviteter som har genomförts på förskolan 

och i viss mån syftet med aktiviteterna. Dokumentationen blir på så vis en kommunikation 

utåt för att visa upp vad som pågår i verksamheten. 

Vid utvärdering av verksamheten saknar fyra av förskollärarna underlag i form av 

dokumentationer och försöker att ta fram ur minnet hur de har arbetat och vilka aktiviteter 

som de har gjort. Enligt min tolkning kommer utvärderingen av verksamheten därmed att 

handla om att kontrollera vad som har utförts i arbetet samt vilka aktiviteter som har utförts i 

verksamheten. 

På samtliga förskolor finns olika former av mallar och dokument som ska användas vid 

planering av arbetet, uppföljning, analys och utvärdering. Förskollärarna arbetar mer eller 

mindre aktivt med dessa mallar. Tidsbrist och bristande delaktighet hos kollegor anges vara 

en orsak till att arbetet inte blir gjort. En av förskollärarna har svårt att ange varför hon arbetar 

mer aktivt vissa terminer och andra terminer inte. 

Även om samtliga förskollärare är positiva till systematiskt kvalitetsarbete så är min tolkning 

utifrån förskollärarnas berättelser att de har olika uppfattning och förståelse för vad 

systematiskt kvalitetsarbete är, samt vilken betydelse de tillskriver arbetet.                         

Denna tolkning görs baserat på att förskollärarna beskriver syftet med arbetet på olika sätt och   

de använder olika arbetssätt i arbetet samt fokuserar på skilda områden i arbetet. Flera av 

förskollärarna själva uttrycker att de upplever arbetet som otydligt och även onödigt. Det 

framkommer att förskollärarna har olika intressen och fokus i verksamheten.                  
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Endast en av förskollärarna uttrycker exempelvis att barns lärande samt att synliggöra deras 

lärande är viktigt inom systematiskt kvalitetsarbete.  

Utifrån Dahlberg, Moss och Pence (2014, s.131) definition av förskolan som social 

konstruktion där samtliga aktörer är med och skapar verksamheten kan man tolka 

förskollärarnas olika agerande i verksamheten som att de har uppfattat och formulerat syftet 

med verksamheten på olika sätt och därigenom agerar de på olika sätt i verksamheten. 

Enligt min tolkning har samarbete, kommunikation och dialog betydelse för hur 

förskollärarnas arbete utformas samt vilka arbetssätt och verktyg som de väljer att arbeta med 

i det systematiska kvalitetsarbetet. Jag kommer nu att beskriva några exempel på detta. 

Då förskollärare A upplever en otydlighet i arbetet på grund av bristande kommunikation med 

ledningen skapar hon en egen mall som hon sedan använder i arbetet. Med anledning av detta 

påverkas förskollärarens arbetssätt. Hon skapar en egen mall som hon sedan använder som 

verktyg vilket leder till ett förändrat arbetssätt. Enligt min uppfattning väljs dokumentation 

som verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet bort av flera förskollärare på grund av tidsbrist 

men även på grund av kollegors bristande intresse, delaktighet och kompetens. Även 

reflektioner och diskussioner i arbetet uteblir på grund av att förskollärarna upplever bristande 

intresse och delaktighet hos kollegorna.  

Bristande kommunikation med ledningen medför även att vissa arbetssätt och verktyg i det 

systematiska kvalitetsarbetet väljs bort. Förskollärare B beskriver exempelvis att hon och 

hennes kollegor inte väljer att använda de mallar som finns för uppföljning som är ett av deras 

verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet på grund av att det upplevs som svårt.            

Utifrån ledningens direktiv skall dessa mallar användas. Förskollärare B gör en förändring i 

val av arbetssätt och verktyg och försöker skapa nya användbara verktyg i arbetet tillsammans 

med sina kollegor.  

Utifrån Lenz Taguchis definition av begreppet rekonstruktion som beskrevs i teoriavsnittet 

kan detta ses som ett försök att förändra verksamheten. Enligt Lenz Taguchi kan en 

verksamhet och arbetssätt som konstruerats på ett visst sätt lika gärna konstrueras på ett annat 

sätt. De förändringar som förskollärare B och hennes kollegor gör sker dock inte i dialog med 

ledningen vilket skulle kunna ge en antydan om att verksamheten kanske inte betraktas ur ett 

konstruktionistiskt förhållningssätt som föränderlig där alla aktörer ska kunna vara med och 

påverka (Lenz Taguchi 2013 s.69). 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet av denna undersökning att diskuteras samt hur det kan 

förstås i förhållande till tidigare forskning och tidigare litteraturgenomgång. Jag kommer även 

att diskutera resultatet i relation till det teoretiska perspektiv och tillhörande begrepp som 

presenterats i teoridelen. Diskussionen kommer att presenteras i ett sammanhängande stycke 

under rubriken resultatdiskussion och slutsats. 

Studiens övergripande syfte var att undersöka systematiskt kvalitetsarbete i förskolan samt få 

en djupare förståelse för förskollärares uppfattning och upplevelse av detta arbete.                

Jag har även haft för avsikt att undersöka vilka verktyg och arbetssätt som förskollärarna 

använder i arbetet samt hurvida delaktighet och samarbete i det systematiska kvalitetsarbetet 

kan ha betydelse för förskollärarnas upplevelse av arbetet. 

 

7.1 Resultatdiskussion och slutsats 

Inledningsvis kan jag i resultatet se att förskollärarna gör en tydlig åtskillnad mellan hur de 

upplever systematiskt kvalitetsarbete som idé och hur de upplever arbetet i praktiken. 

Förskollärarna är positiva till arbetet som idé och menar att det är värdefullt för det ger 

möjlighet att få syn på den egna verksamheten. Deras upplevelse och erfarenhet av arbetet i 

praktiken är dock inte lika positiv utan samtliga förskollärare har negativa erfarenheter. 

Karin Lager (2015) menar att det kan uppstå ett gap mellan policy som text och praktik.          

I Lagers avhandling framkommer att det nationella uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete 

rekontextualiseras på olika sätt i den pedagogiska praktiken vilket bidrar till att arbetet kan 

skilja sig åt, såväl inom som mellan olika verksamheter (Lager 2015, s.81-82). 

Min undersökning visar liksom Lagers avhandling att det uppstår en skarp kontrast mellan 

policy som text och praktik. Det framkommer dessutom att det inte bara uppstår svårigheter i 

att implementera arbetet i praktiken utifrån de intentioner som uttrycks i läroplanen 

(Skolverket 2010).  

Det uppstår även svårigheter i och med att pedagogerna skapar olika förståelse för arbetets 

syfte samt för arbetets olika faser. De olika faserna är betydelsefulla för arbetets helhet samt 

för att arbetet skall kunna bedrivas på ett processliknande sätt (Skolverket 2012).  



 
 
 

- 32 - 
 

Enligt Sheridan, Williams och Sandberg (2013) behöver det systematiska kvalitetsarbetets 

innebörd vidgas och fördjupas vilket även min undersökning visar.  

I forskarnas studie som baseras på hur arbetet genomförs i praktiken framkommer att 

pedagoger i förskolan har olika förståelse för arbetet och dess olika faser. Forskarna beskriver 

exempelvis hur begreppen reflektion och analys betraktas som synonyma vilket leder till 

svårighet i arbetet. Förståelse för dessa begrepp är viktig för ett fungerande arbete med 

verksamhetens utveckling (Sheridan et al 2013, s.144). Min undersökning visar på likheter då 

begreppen uppföljning och utvärdering av arbetet betraktas som synonyma av en av 

förskollärarna och det leder till att vissa delar i processen uteblir.  

Min studie visar även att förskollärarna och deras kollegor tillskriver det systematiska 

kvalitetsarbetet olika värde vilket ytterligare försvårar en enhetlig uppfattning och förståelse 

för arbetet. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan gemensam förståelse och 

kunskap skapas i sociala interaktioner (Burr 2015 s.4-9, Lenz Taguchi 2013, s.108). 

Resultatet av min studie visar att det saknas tid för reflektioner och dialog kring såväl syftet 

med systematiskt kvalitetsarbete som dess olika faser i verksamheterna. Det saknas även 

diskussioner kring hur arbetet ska genomföras och hur det faktiskt genomförs. Det finns 

således få möjligheter och forum där en fördjupad förståelse för arbetet kan utvecklas.         

Min undersökning visar att tid för gemensamma reflektioner och diskussioner skulle kunna 

vara framgångsrikt. Detta överensstämmer med vad som framkommer i Karin Lagers 

avhandling (2010). Lagers studie visar att genom diskussion och reflektion kring exempelvis 

kvalitetsbegreppet där man försöker skapa en gemensam förståelse för begreppet ger ökade 

möjligheter till ett enat kvalitetsarbete som leder mot samma mål (Lager 2010, s.130-133).  

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt ses de pedagogiska verksamheterna som 

föränderliga och inte statiska (Lenz Taguchi 2013 s.69). Utifrån detta perspektiv kan det 

systematiska kvalitetsarbetet betraktas som föränderligt och skall därmed kunna anpassas och 

utformas på ett sätt som passar den enskilda verksamheten bäst utifrån verksamhetens 

förutsättningar. Flera förskollärare i undersökningen beskriver att de uppfattar arbetet som 

statiskt då det skall genomföras på det sätt som ledningen har gett direktiv om, där särskilda 

mallar för arbetet skall användas. Förskollärarna upplever att de har litet handlingsutrymme 

att själva påverka och styra arbetet. De ställer sig kritiskt till detta och anser att de inte tillåts 

bidra med egna förslag på hur kvalitetsarbetet kan bedrivas och även utvecklas.                   
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Undersökningen visar att det förekommer olika uppfattning om hur arbetet skall bedrivas 

vilket ofta skiljer sig åt mellan pedagoger och ledning.  

Detta överensstämmer med vad som framkommer i Karin Lagers licentiatuppsats där hon 

visar hur olika perspektiv krockar med varandra (2010).                                                       

Hon beskriver skilda synsätt på kvalitetsarbete där det ena förespråkar ett arbetssätt där 

färdiga utformade mallar skall användas i arbetet som samtliga inom verksamheten skall 

använda. Mallarna fungerar som verktyg och genom användning av dessa implementeras 

arbetet utifrån klara direktiv. Detta synsätt ställs i kontrast mot ett perspektiv där social 

interaktion ses som betydelsefullt. Möten mellan människor i verksamheten där det ges 

möjlighet till dialog värdesätts. Utifrån detta perspektiv ges enskilda aktörer 

handlingsutrymme och tillåts driva utvecklingsarbetet. Lager menar att det uppstår en 

spänning mellan dessa olika perspektiv (Lager 2010, s.139). 

I min undersökning efterfrågar förskollärarna möjlighet för gemensamma diskussioner och 

reflektioner som de anser skulle vara gynnsamt för såväl deras eget lärande som för att 

försöka skapa en gemensam förståelse. De mallar som finns för det systematiska 

kvalitetsarbetet i de olika verksamheterna upplever förskollärarna som komplicerade och 

tidskrävande att arbeta med. Förskollärarna kan inte se hur dessa olika färdiga utformade 

mallar skulle kunna bidra till verksamhetens utveckling. 

Jane Brodin och Karin Renblad (2012) har i en studie undersökt vilken betydelse 

förskolechefer tillskriver den reviderade läroplanen samt kvalitetsarbete i förskolan.      

Studien visar att förskolecheferna upplever olika svårigheter i kvalitetsarbetet och dessa 

svårigheter uppgavs bestå i bristande kompetens hos personal samt bristande resurser i form 

av tid för planering, stora barngrupper, bristande kommunikation mellan personal och ledning 

och personalomsättning (Brodin & Renblad 2012, s.421-422). 

Detta överensstämmer med resultatet av min undersökning. Förskollärarna i min 

undersökning uppger liknande orsaker till de svårigheter som uppstår i kvalitetsarbete vilket 

handlar om bristande resurser i form av planering, delaktighet, bristande kommunikation samt 

bristande kompetens. Resultatet visar även att brister i samarbete mellan förskollärarna och 

deras kollegor och ledning leder till att det systematiska kvalitetsarbetet blir svårt att utföra. 

Det som var utmärkande för min undersökning var hur stor påverkan samarbete, eller brist på 

detta, hade för förskollärarnas upplevelse av systematiskt kvalitetsarbete.  



 
 
 

- 34 - 
 

Att de själva upplevde arbetet som tungt, ensamt, otydligt, svårt, negativt, som ett hinder och 

inte användbart handlade till stor del om att kollegor och ledning inte agerade på ett sätt som 

förskollärarna förväntade sig.  

Utifrån undersökningens frågeställning som handlar om vilka arbetssätt och verktyg 

pedagogerna använder i kvalitetsarbetet visade resultatet att förskollärarna ansåg att 

dokumentation var en viktig del i arbetet och samtliga förskollärare uppgav att de 

dokumenterade i sitt arbete. Syftet med dokumentationen samt det sätt som dokumentationen 

sedan användes på visade sig vara väldigt varierande. 

 I Karin Lagers licentiatuppsats beskrivs pedagogisk dokumentation där barns lärande 

dokumenteras vara ett vanligt verktyg i kvalitetsarbete (Lager 2010, s.160). Endast en av 

förskollärarna i min undersökning uppgav att hon arbetade med pedagogisk dokumentation 

med fokus på barns lärande som ett verktyg. Övriga förskollärare menar att arbetet med 

dokumentation är väldigt tidskrävande och något som de inte har tid för. I flera olika 

forskningsstudier ställs frågan vad all dokumentation ska leda till och hur den används 

(Brodin & Renblad 2012, Lager 2010 & Sheridan et.al 2013). Detta är något som 

förskollärarna i min undersökning även funderar över. Följande citat är hämtat från 

Skolinspektionens kvalitetgranskningsrapport (2012). 

Förskolorna behöver, utifrån ett tydligt barnperspektiv, mer systematiskt och kontinuerligt 

följa och dokumentera vad verksamhetens innehåll fått för fäste hos varje barn och vilket 

lärande det har inneburit hos det enskilda barnet. Syftet med det är ytterst att kunna 

utveckla bättre arbetsprocesser så att förutsättningarna för barn att utvecklas och lära blir 

de bästa möjliga (Skolinspektionen 2012 s.8). 

Detta har visat sig vara problematiskt och såväl denna studie som flera andra 

forskningsstudier visar att arbeta med pedagogisk dokumentations som verktyg i systematiskt 

kvalitetsarbete är komplext (Brodin & Renblad 2012, Lager 2010, Sheridan, Williams & 

Sandberg 2013). 
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8. Avslutning 

 

Detta arbete kommer att avslutas med en metodreflektion och förslag på fortsatt forskning.  

 

8.1 Metodreflektion  

I uppsatsen har en kvalitativ metod använts med semistrukturerade intervjuer. I valet av 

metod utgick jag ifrån syftet med uppsatsen där jag hade som ambition att få en fördjupad 

förståelse för förskollärarnas upplevelse av systematiskt kvalitetsarbete.                                

Jag valde en semistrukturerad intervjuform för att på så vis ge informanterna utrymme att 

göra utförliga beskrivningar med egna ord. Jag uppfattar det som att detta sätt var 

framgångsrikt på så vis att informanterna talade fritt och till synes obesvärat.  

Utifrån ett kritiskt förhållningssätt hade frågorna med fördel kunnat vara mer konkreta då 

detta hade kunnat medföra att informanternas svar fokuserades mer på det område som jag 

hade intresse av att undersöka. Jag använde öppna frågor vilket ledde till att informanternas 

svar stundtals inte fokuserades på det jag hade för avsikt att undersöka. Materialet blev därför 

omfattande och relativt tidskrävande att arbeta med samt analysera. 

Jag har inte haft för avsikt att försöka beskriva verkligheten så som den är. Utifrån mitt valda 

teoretiska perspektiv bör denna uppsats betraktas som olika uppfattningar av verkligheten. 

Förståelse har varit mitt ledord under hela arbetes gång och för att försöka skapa en förståelse 

för pedagogernas erfarenheter och upplevelser så har mitt teoretiska perspektiv varit till hjälp. 

Det empiriska materialet har varit utgångspunkt i studien då uppsatsen baseras på en induktiv 

ansats. Jag har valt att ge materialet stort utrymme i uppsatsen för att ge möjlighet att ta del av 

förskollärarnas unika berättelser från verksamheten. Det bör påpekas att det är utvalda delar 

av ett omfattande material som presenteras och självklart kommer mitt perspektiv och min 

uppfattning om vad som anses vara relevant speglas i resultatet. 

Studien grundar sig på forskningsetiska principer vilket beskrivs utförligt i uppsatsens 

metoddel. I studien har ett bekvämlighetsurval använts med anledning av bristande resurser i 

form av tid. Studiens resultat skulle mycket väl kunna se olika ut om studien gjordes om med 

andra deltagare. Genomförandet av intervjuerna fungerade bra och som inspelningsverktyg 
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användes vid några tillfällen en Iphone och vid övriga tillfällen en Ipad. Tre intervjuer 

genomfördes genom personliga möten och två intervjuer genomfördes via telefon.                

Jag upplever att det var mer framgångsrikt att genomföra intervjuer genom personliga möten. 

Dessa intervjuer varade längre än de intervjuer som genomfördes via telefon och 

informanterna gavs större utrymme att formulera utförliga svar och det fanns större möjlighet 

till betänketid. Vid telefonintervjuerna upplevde jag att informanterna inte gavs samma 

möjlighet till betänketid och att återkomma till frågor. Detta kan ha inverkat på studiens 

resultat genom att informanterna kan ha svarat på ett annat sätt om de hade getts mer tid och 

möjlighet att återkomma till frågor.  

Jag upplevde att min förförståelse och kunskap om ämnet var till fördel och jag tror att detta 

bidrog till att intervjuerna kunde genomföras på ett enkelt och lättsamt sätt, vilket var min 

uppfattning. Jag har försökt att inta ett objektivt förhållningssätt i den mån detta är möjligt. 

 

8.2 Vidare forskning 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport visar att svårigheter uppstår i förskolans arbete 

med systematiskt kvalitetsarbete. Såväl pedagoger som förskolechefer upplever svårighet i att 

finna väl fungerade former för systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanens intentioner. 

Forskningen är begränsad inom det område som studerar hur det systematiska kvalitetsarbetet 

genomförs i praktiken. Den forskning som jag har tagit del av i detta fält visar liksom 

Skolinspektionens rapport att detta arbete inte är en enkel uppgift. 

Med anledning av detta skulle vidare forskning kring hur systematiskt kvalitetsarbete 

genomförs i praktiken vara intressant och önskvärt att ta del av.
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BILAGA 1: Intervjuguide  

                                                                                                   

Systematiskt kvalitetsarbete 

•  Beskriv dina erfarenheter av systematiskt kvalitetsarbete 

• Hur uppfattar och upplever du att arbeta med kvalitetsarbete? 

• Hur uppfattar du arbetets olika faser/delar? 

• Vilka verktyg använder du i arbetet? 

• Vilka arbetssätt använder du i arbetet? 

• Vad uppfattar du är ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete? 

• Uppfattar du att arbetet bidrar till verksamhetens utveckling? 

• På vilket sätt? 

 

 

 


