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Syftet med denna studie är att undersöka förskolepersonals syn på kvalitet samt 
faktorer som påverkar arbetet med kvalitet. Undersökningen utgår från två 
förskolechefer och två arbetslag. Till studien har kvalitativforskningsmetod valts och 
vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Resultatdelen visar vad 
informanterna har för syn på kvalitet och vilka faktorer som enligt dem påverkar 
arbetet med kvalitet. Centrala faktorer som har framkommit är tidsbrist, samarbete 
och förskolechefens roll. I vår diskussion diskuteras resultatet på hur kvaliteten 
påverkas av många olika faktorer men att det i stor del mest beror på förskolechefer 
och förskolechefers pedagogiska ledning. 
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1 Inledning  

Vi anser att rollen som förskollärare borde tas på större allvar. Efter vår utbildning på 
tre och ett halvt år kan vi se att förskolläraryrket inte uppskattas som det borde av 
samhället idag, som många andra yrken. Vad beror detta på? Om en förskollärare 
känner sig som en ”allt i allo” kanske det förklarar varför andra ser ned på det här 
yrket? Inte bara förskollärare utan hela verksamheten formar den nya generationen. 
Barnen är framtiden och det är därför viktigt att barnen får de bästa 
förutsättningarna under sin tid på förskolan. Arbetslagets roll i förskolan är en viktig 
del i barns utveckling och livslånga lärande. Arbetslagen är även en stor del i det som 
utgör förskolans kvalitet och alla förskolor strävar efter en god kvalitet.  

I vårt tidigare arbete insåg vi att arbetslag och förskolechefer har stor betydelse för 
hur en verksamhet är utformad. Efter intressanta diskussioner blev intresset mer 
fokuserat på att undersöka vad olika förskolechefer och arbetslag anser utgör 
kvaliteten på förskolan och vilka påverkansfaktorer som finns. Vad menas med god 
kvalitet och vad betyder ”kvalitet”? Eftersom vi vill få förskolechefers och 
arbetslagens syn på förskolans kvalitet blir det då intressant att ta reda på vilka 
faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan. Utifrån tidigare erfarenheter anser vi att 
arbetslagens arbete och förskolechefernas arbete har stor betydelse för förskolans 
kvalitet. I och med detta är det därför intressant att undersöka vad förskolechefer och 
arbetslag har för perspektiv på kvalitet inom förskolan. Som blivande förskollärare 
anser vi att arbetslag borde lägga mer intresse vid varandras perspektiv på kvalitet för 
att göra ett bättre arbete att sträva efter att skapa en god kvalitet inom förskolan Det 
vore intressant att utvidga perspektiven på vad kvalitet inom förskolan innebär och 
vilka faktorer som kan påverka kvaliteten utifrån förskolechefer och arbetslagens syn. 
Detta eftersom det bidrar till mer kunskap och erfarenheter inom förskolläraryrket. 
Idag verkar begreppet kvalitet vara ett stort begrepp som betyder olika saker inom 
olika områden i förskolan. Om man i ett arbetslag på förskolan har olika syn och olika 
definitioner på kvalitet kanske det blir svårare att tillsammans skapa en god kvalitet? 
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1.1 Forskningsfrågor och syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka två förskolechefers och två arbetslags syn 
på vad som utgör kvalitet i förskolan och vad det är som skapar och påverkar 
kvaliteten.  

Den här studien bygger på dessa forskningsfrågor 

1. Vad påverkar och skapar kvalitet i förskolan enligt arbetslag och förskolechef?  
2. Vilka erfarenheter och uppfattningar har förskolechef och arbetslag om 

kvalitetsarbete?  

1.2 Uppsatsens disposition  

I kapitel två redovisas bakgrunden. Först presenteras en sammanfattning av 
undersökningen och därefter förklaras begrepp som blivit centrala under studiens 
gång. Avslutningsvis ges en kortfattad förklaring på hur litteratursökningen har gått 
tillväga och därefter presenteras vad tidigare forskning säger om kvalitet inom 
förskolan.  

I kapitel tre presenteras metoddelen, en redogörelse för kvalitativ forskningsstrategi. 
Sedan redovisas urvalsmetoden, datainsamlings- och analysmetoden. Det avslutande 
avsnittet innehåller pålitlighet samt trovärdighet och därefter redovisas 
forskningsetikens förhållningssätt utifrån de fyra forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (2011) tar upp.  

  

Kapitel fyra som är resultat och analysdelen visar informanternas intervjufrågor om 
kvalitet inom förskolan och dess påverkansfaktorer. Avsnittet avslutas med tolkning 
av empirin. Därefter följer kapitel fem som är diskussionen och är indelad i tre delar, 
metoddiskussion, resultatdiskussion och avslutande reflektion. I dessa delar 
presenteras en diskussion om studiens metod och resultat utifrån teori och 
bakgrundslitteratur och därefter en diskussion om hela undersökningen. Detta 
avlutas med en presentation av studiens slutsatser och förslag till fortsatt forskning.   
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2 Bakgrund  

Litteratursökning av tidigare forskning har blivit utvald utifrån vad vi anser är 
relevant till denna studie. 

Under arbetet med vår pilotstudie hittade vi relevant litteratur som var intressant att 
ha med i denna studie. Det har efter det uppkommit begrepp som blivit centrala i 
sammanställningarna av intervjuerna som sedan också använts för att söka relevant 
litteratur. För att få en inblick i tidigare forskning användes Google scholar och 
Swepub. De sökord som har använts är: förskolan politik, kvalitet avhandling, 
förskola, förskolans kvalitet, förskolans pedagogiska uppdrag, frågor kring kvaliteten 
på förskola, kvalitet på förskola, preschool quality, kvalitetsarbete inom förskola, 
Gunni Kärrby, förskolans utveckling. Sökningarna gav inte mycket forskning där 
forskare har intervjuat och observerat. Den forskning vi har funnit inkluderar oftast 
övergripande teoretiska beskrivningar och resonemang om själva ämnet kvalitet, hur 
arbetet med kvalitet har utvecklats under åren och om själva begreppet kvalitet och 
dess betydelse.   

 

2.1 Tidigare forskning 

Enligt Nielsen, Svensson och Tamas (2013) beskriver Sheridan, Asplund Carlsson och 
Pramling Samuelsson två olika synsätt på kvalitet som blivit tydliga i deras 
forskningsarbeten. Nielsen m.fl. (2013) beskriver kvalitet antingen utifrån en relativ 
syn eller en objektiv syn. Nielsen, m.fl. skriver om skillnaden mellan de olika 
synsätten. Enligt Nielsen m.fl. beskriver Sheridan, Asplund Carlsson och Pramling 
Samuelsson en synvinkel som bygger på den relativa synen på visioner om samhället, 
av politiker och filosofer. Kvaliteten är föränderlig över tid efter hur samhället ser ut. 
Den objektiva synen däremot fokuserar på att det finns särskilda kriterier för vad 
kvalitet är och utifrån det kan det uppstå olika förståelser och uppfattningar av 
begreppet (Nielsen m.fl. 2013). Att begreppet kvalitet är ett begrepp som oftast kan 
vara svårt att definiera är något som belyses av flera författare. 

2.1.1  Begreppet kvalitet 

Nielsen, Svensson och Tamas (2013) beskriver kvalitet som ett centralt och allmänt 
begrepp. Författarna förklarar vad ordet kvalitet betyder utifrån svenska akademiens 
ordbok som är värde, egenskap, sort och beskaffenhet. Skolverket (2015) skriver att 
kvalitet inte är fastställt, det är istället något som genomgår i en ständig process och 
som bör förändras samt anpassas efter samhället och dess förändringar.  

Kärrby (1997) förklarar att det finns många olika definitioner av kvalitet och att det är 
ett dynamiskt begrepp, då det associeras med en viss situation, tidsperiod och ett 
visst socialt och kulturellt sammanhang. Insulander och Svärdemo (2014) uttrycker 
att kvalitet ofta förstås som ett ”diskursivt värdeladdat begrepp”. Detta för att det 
finns delade meningar om vad som utgör kvalitet. Det som uppfattas av vad som 
utgör kvalitet är enligt författaren en uppfattning som utifrån sociala och 
institutionella sammanhang ständigt ändras och utvecklas. I förhållande till detta 
betonar Insulander och Svärdemo (2014) att det inte är möjligt eller önskvärt att 
kunna ha en bestämd definition på vad som är kvalitet.  
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Renblad och Brodin (2012) anser att begreppet kvalitet ofta används utan någon 
eftertanke. Speciellt eftersom verksamheten idag utgår ifrån att en högre kvalitet 
inom förskolan ska leda till bättre välbefinnande hos barn. De anser också att 
begreppets definition är olika beroende på den som definierar. Renblad och Brodin 
resonerar kring hur nöjda barn och föräldrar är med förskolan och att detta skulle 
kunna vara ett mått på kvalitet inom förskolan. Ett annat sätt att mäta kvaliteten är 
hur målen i läroplanen uppfylls. När personalen har barns utveckling och lärande i 
fokus, när man observerar, dokumenterar och analyserar kan det vara en möjlighet 
att få syn på kvaliteten. Renblad och Brodin konstaterar att barngruppen i sig självt 
speglar vad kvalitet är.   

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) skriver att kvalitet i förskolan 
är ett värdeladdat och meningsbärande fenomen. De skriver om ett kulturellt 
perspektiv på kvalitet som utgår från att det finns stora kulturella variationer mellan 
ideologier och attityder till fostran och lärande i förskolan. Författarna ifrågasätter 
om kvalitet kan definieras. De skriver att en slutlig definition varken är möjlig eller 
önskvärd.   

Insulander och Svärdemo Åberg (2014) skriver att uppfattningar om vad som utgör 
kvalitet är någonting som kontinuerligt utvecklas inom sociala och institutionella 
sammanhang. De betonar att de kan se att intresse för systematiska utvärderingar av 
verksamheter ökar, i syfte att synliggöra lärande och kvalitetssäkra utbildningar. I 
enlighet till detta, skriver Kärrby (2000) att förskolan i Sverige utvecklas precis som 
samhället utvecklas och förändras. Det har genomgått stora förändringar under de 
senaste åren. Dessa förändringar, menar Kärrby har medfört en större variation inom 
förskolans förutsättningar och verksamhet. Även om begreppet kvalitet uppfattas på 
olika sätt finns det vissa grundläggande krav som bör ställas på en offentlig 
verksamhet, som ofta inte kan påverkas på något sätt av föräldrar. Utifrån det har 
behovet uppkommit att använda sig av kvalitetsbedömningar.  

Renblad och Brodin (2012) skriver att kvalitén i förskolan påverkar barns 
välbefinnande. De skriver att så gott som alla barn i Sverige går i förskola. Den 
svenska förskolan omfattar alla barn mellan ett och fem år. Av alla femåringar i 
Sverige går enligt Renblad och Brodin (2012) 94,5 % i förskolan. Därför måste den 
svenska förskolan anses ha en väldigt viktig roll, då det gäller att stödja barns 
utveckling, även att kompensera för eventuella brister i barns hemmiljö. Barndomen 
är inte en transportsträcka till vuxenlivet, barndomen ska betraktas som en viktig del 
av livet och förskolan är en viktig del i detta. Förskoleperioden betraktas som en av de 
mest intensiva perioderna i barns liv och i individens utveckling. Renblad och Brodin 
(2012) beskriver denna period som att det är den som lägger grunden till barns 
framtida möjligheter. Förskoleperioden ger barn möjlighet till kunskap om 
socialisation, trygghet och kommunikation med omgivningen. Renblad och Brodin 
(2012) skriver att om personal i förskolan är kvalificerade pedagoger har detta stor 
betydelse för barns hälsa och välbefinnande. Slutsatsen är att kvalitetshöjande arbete 
är nödvändigt för förskolans utveckling. Enligt Renblad och Brodin visar forskning 
även att förskolor med hög kvalitet påverkar barns framtida skolgång i ett positivt 
perspektiv, en faktor som vi inte bör bortse från.  

Utifrån Sheridans perspektiv på pedagogisk kvalitet reflekterar Nielsen, m.fl. (2013) 
över att Sheridan anser att pedagogisk kvalitet skapas i mötet mellan människor och 
handlar om förutsättningar inom förskolan. Detta utgör enligt författarna en 
intersubjektiv syn på pedagogisk kvalitet som innebär att människor utifrån teorier 
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om lärande, forskning och beprövad erfarenhet kan enas kring vissa gemensamma 
kriterier för kvalitet inom förskolan. Samtidigt påverkas ändå kvalitet av olika 
perspektiv och sammanhang. Nielsen, m.fl. (2013) menar att Sheridans 
intersubjektiva syn på kvalitet kan ses som ett ”både och perspektiv”. Detta bidrar då 
till ett nytt synsätt på kvalitet inom pedagogiska verksamheter. Sheridans perspektiv 
eller ”syn” kan ses som en samtida ”sammanflätning” av olika synsätt och perspektiv 
där interaktionen är i fokus. 

Kärrby (1997) beskriver olika kriterier på kvalitet inom pedagogisk verksamhet. 
Kärrby skriver att inom utbildningsverksamhet omfattar inte kvalitet enbart ett 
didaktiskt förhållningssätt, kunskap och insikt om vad som är bra för barns eller 
vuxnas inlärning och utveckling, utan hela inlärningssituationen. Kärrby (2001) 
anser att begreppet kvalitet används i syfte att beskriva den pedagogiska processen 
och ses ur det lärande barnets perspektiv. Frågan har kommit upp om kvalitet är 
något relativt som hänger samman med var och ens subjektiva behov, den kultur eller 
den situation man befinner sig i? Detta är enligt Kärrby (2001) en filosofisk fråga som 
har intresserat människor i alla tider. Kärrby (1997) skriver även att kvalitet enligt 
forskare är ett relativt begrepp. Var gränsen ska sättas för en accepterad standard och 
vad begreppet kvalitet faktiskt syftar på råder det däremot olika uppfattningar om. 
Kärrby (2001) skriver om barnens rätt till hög kvalitet i förskolan men förklarar att 
man dock inte vet så mycket om vilka egenskaper eller kvaliteter som utgör en bra 
förskola. Vidare skriver Kärrby (2000) att i hennes forskning om kvalitetsbegreppet 
har hon ofta anledning till att vara fundersam över frågan; ”I vilken grad 
kännetecknas förskolans verksamhet idag av de värderingar som legat till grund för 
den socialpolitiska utvecklingen?”   

Sheridan (2001) skriver om hur diskussioner om kvalitet har utvecklats sedan 1990-
talet. Detta var också en tid då forskning betonar vikten av hög kvalitet inom 
förskolan. Kvalitetsförbättring har ökat utifrån ett växande erkännande bevis från 
olika forskningar. Enligt Sheridan visar forskning att hög kvalitet inom 
småbarnsfostran kan ha en betydande och långsiktig effekt på barns lärande. Detta 
såg man då kunde leda till förbättringar i utbildningsresultat inom hela skolan och 
kan leda till bättre sociala beteenden och mer produktiva medborgare.  

Corsaro (2003) beskriver olika störningsmoment som uppstår inom verksamheten 
och hur dessa påverkar kvaliteten på förskolan. Ett störningsmoment som Corsaro 
urskiljer är att “Kids often violate rules solely for the sake of violation to challenge 
directly and to mock the authority of the teachers” (Corasaro, 2003, s. 142). Vi kan i 
denna undersökning se olika saker som enligt arbetslag och förskolechefer påverkar 
kvaliteten och samtidigt utifrån deras synvinklar se olika faktorer som utgör 
kvaliteten på förskolans verksamhet. Corsaro (2003) menar att barn ofta bryter mot 
regler redan i ung ålder. Konflikter uppstår i olika vardagsrutiner på grund av att 
barn bryter mot regler som vuxna inom verksamheten har satt upp. Detta kan leda till 
störningsmoment i arbetslagets arbete. Men Corsaro (2003) resonerar att vuxna 
måste låta barn bryta mot regler och ta tillvara på dessa situationer som lärtillfällen.    

2.1.2 Kvalitetsutveckling  

Insulander och Svärdemo Åberg (2014) förklarar utifrån sin forskning att det 
kontinuerliga kvalitetsarbetets syfte är att skapa systematisk kunskap som i sin tur 
bidrar till utveckling av verksamheten.    
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En viktig del i ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om att gemensamt bestämma och få 
varierad information om verksamheten. Det handlar också om att få syn på vad kvalitet 
kan innebära och att koppla förståelse av resultaten (information om verksamheten både 
ur yttre strukturell nivå och inre processuell nivå samt ur barnnivån) till mål och kriterier 
eller andra referensramar i syfte att se vad det finns för möjligheter eller hinder för att 
utveckla verksamheten vidare. (Insulander m.fl. 2014, s.15).   

Kärrby (2001) skriver att barn har rätt till en bra förskoleverksamhet. Som blivande 
medborgare i ett demokratiskt samhälle har förskolebarn rätt att ta del av en 
förskoleverksamhet med hög kvalitet. Skolverket (2004) beskriver att 
ledningsansvariga anser att personalrelaterade faktorer så som kompetens utbildning 
samt den pedagogiska ledningen har större betydelse för kvaliteten i förskolan än 
strukturella faktorer som gruppstorlek och personaltäthet. Skollagen (2010) anger att 
systematiskt kvalitetsarbete är något som verksamheten ska använda sig av för att 
utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet organisera, analysera och 
kontinuerligt följa upp verksamheten. Enligt en kvalitetsredovisning från 
Skolinspektionen (2012) sker kvalitetsarbetet av förskolechef och myndigheten. 
Förskolechefen och myndigheterna arbetar med att fördela resurser och ge 
verksamheterna förutsättningar till att kunna arbeta mot målen. Sedan ska varje 
förskolechef ge sin egen förskole enhet de förutsättningar som just den enheten 
behöver, samt arbeta med hur resurserna ska användas. Slutligen arbetar personalen 
på verksamheterna utifrån de förutsättningar som de fått av huvudmän och 
förskolechef och utgår då efter varje barns förutsättning samt behov för att sedan ge 
barn möjlighet till ett lärande i riktning mot läroplansmålen (Skolinspektionen, 
2012). Karlsson och Lindell (2007) skriver att det kompetenta barnet står i centrum i 
läroplanen och att ett barn är fullt av möjligheter. Vuxna inom verksamheten måste 
se det aktiva barnet, barnet har en medfödd drivkraft att söka kunskap och vill förstå 
sin omvärld. ”Med en barnsyn präglad av förståelsen att se varje barns kompetenser 
kan vi ge stöd till utveckling och få ett bra förhållningssätt till barns lärande. Genom 
att vara nyfiken på barns tankar och vilka erfarenheter barnet har kan vi utmana 
barnet till vidare lärande.” (Karlsson & Lindell, 2007, s 11).  

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) föreskriver att förskolan ska utveckla 
kvaliteten i verksamheten genom ett systematiskt och kontinuerligt arbete. Detta för 
att förskolan ska kunna ge barnen de bästa förutsättningarna till utveckling och 
lärande. För att utveckla kvaliteten på verksamheten ska förskolan utifrån resultaten 
från kvalitetsarbeten och i relation till strävansmålen bedöma och förbättra 
arbetsprocesser samt det pedagogiska arbetet. Detta arbetssätt berör kvaliteten på 
organisationen, innehållet och genomförandet av att utveckla verksamheten 
(Skolverket, 2010). Enligt Skolverket (2015) är kvalitet inte något som är fastställt, 
det ska istället tolkas som något som är i en ständig föränderlig process och bör i och 
med det anpassas efter det samhället som vi lever i just nu och i hur samhället 
förändras. I det systematiska kvalitetsarbetet blir det betydelsefullt att synliggöra 
kvalitet i förskolan genom att ge utrymme för de skilda perspektiv och tolkningar som 
finns för kvalitet. Detta genom att föräldrar, personal och förskolechefer får utrymme 
till diskussion. Även ledningens delaktighet blir viktig. Detta leder då till att 
kvaliteten på förskolan utvecklas utifrån olika perspektiv i förhållande till att utveckla 
arbetet med barns lärande (Skolverket, 2012). 
  
Kärrby (2000) skriver om att det har förts intensiva politiska diskussioner om vilken 
roll kvalitetsbedömningar bör ha. En del forskare anser att kvalitetsarbetet ska 
fungera som en slags kontroll med syftet att garantera likvärdighet mellan förskolor 
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respektive skolor. Andra menar att arbetet till största del ska fungera som underlag 
för utvecklingsarbete.  

I en kvalitetsgranskning som gjorts av Skolinspektionen (2012)  har det visats 
problem i hur mycket förskolecheferna har ägnat sig åt det pedagogiska ledarskapet i 
sina verksamheter. Skolinspektionen skriver om att i den reviderade läroplanen för 
förskolan så står det om lednings-, samordnings- och utvecklingsansvaren som tillhör 
förskolechefen. Enligt Skolverket (2012) har det visats att en viktig faktor för god 
kvalitet är ledarskap. Det är därför viktigt att det finns kunskap hos personal, barn 
och föräldrar kring vem som bär ansvaret för ledningen av det pedagogiska arbetet i 
verksamheten (Skolinspektionen, 2012). Det är även viktigt enligt Skolinspektionen 
att tydliggöra arbetsfördelningen på ledningsuppgifter inom förskolechefens och 
förskollärarnas arbete. Detta för att förskolechefen ska ge sitt arbetslag de 
förutsättningar som behövs för att utveckla den pedagogiska verksamheten. I 
kvalitetsgranskningsrapporten läggs vikten på att skälet till regeringens val att reglera 
ledningsansvaret i förskolan var för att stärka förskolans kvalitet och likvärdighet 
(Skolinspektionen, 2012).  

2.2 Övrig litteratur 

Vi har emellertid funnit ett antal studier som ger inblickar i förskolepersonalens 
viktiga roll i barns utveckling. Renblad och Brodin (2012) skriver att den viktigaste 
perioden i ett barns liv och uppväxt är förskoleperioden. Det är då barns utveckling är 
som mest intensiv. Pedagogens roll och förhållningssätt har därför stor betydelse. I 
Renblad och Brodins studie säger en förskolechef ”Inga andra pedagoger får vara 
med om en så stor utveckling. Från det lilla barnet som kanske inte kan gå utan stöd 
och inte äger språket till att släppa ifrån sig ett barn som klarar oerhört mycket på 
egen hand och har ett rikt språk”. (Renblad & Brodin, 2012, s 417). Citatet är ett 
uttalande från en förskolechef om vad pedagoger på förskolan får vara med om i 
barnets utveckling. Renblad och Brodin skriver att förskolechefen lyfter fram en 
väsentlig fråga, om förskollärarna som professionsgrupp som handlar om deras 
kunskaper och kompetens att se och ta tillvara på varje barn och barns förmågor. 
Förskollärarnas betydelse för barns välbefinnande och utveckling är avgörande för 
deras framtida möjligheter. I en undersökning som gjordes av Early Childhood 
Enviroment Ratin Scale som Kärrby (2001) referar till, svarade föräldrar på frågor 
om kvalitet i deras barns daghem. Undersökningen är från 1995 och redan på den 
tiden var ”kunniga och duktiga pedagoger som var professionella” en viktig del i vad 
föräldrar tyckte var kvalitet på daghemmen.   

Karlsson och Lindell (2007) belyser i sitt examensarbete hur kvalitet på förskolan ses 
väldigt olika av deras respondenter. Pedagogers och personalens kompetens blir en 
huvudsaklig del i utvärderingar av kvalitet (Haug, 2003). Detta är en aspekt på 
kvalitet som återkommer bland många författare och undersökningar. 
Respondenterna har svårt att beskriva kvalitet inom förskolan som något positivt och 
det leder då till att respondenterna mer talar om brist på kvalitet än vad som 
egentligen är god kvalitet. Karlsson och Lindell (2007) menar på att arbetet och 
förståelsen för kvalitet underlättar om det finns tydligare kvalitetsmål i förskolornas 
arbetsplan. Utifrån respondenternas svar i undersökningen så ser författarna hur 
viktigt det är att personalen på förskolor och förskolechefer är överens om vad som är 
kvalitet på förskolan. Detta för att de då skulle kunna göra ett bättre arbete med att 
förbättra kvaliteten i förskolan. Mot bakgrund av sina resultat hänvisar Karlsson och 
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Lindell till vad Skolverket (2004) anger om att arbetet i arbetslag utgör en viktig 
grund till att gemensamt kunna utveckla kvaliteten på förskolan. Karlsson och Lindell 
(2007) betonar att införandet av läroplanen för förskolan var bland annat i syfte att 
skapa likvärdig kvalitet i alla förskolor. Detta menar författarna stärker vikten av att 
personal och förskolechefer på förskolor har en likvärdig syn på kvalitet.  

I ett annat examensarbete undersöker Renblad och Brodin (2012) kvalitet med grund 
i intervjuer med förskolechefer. Förskolecheferna anger tre viktiga områden som 
enligt förskolecheferna har en avgörande betydelse för förskolans utveckling och 
utveckling av kvalitet. Dessa tre områden är införandet av läroplanen, systematiskt 
kvalitetsarbete och förskolechefernas roll och ansvar. Renblad och Brodin skriver att 
om utgångspunkten är att förskolans kvalitet påverkar barns välbefinnande måste 
flera olika aspekter som möjliggör detta lyftas fram. “En handlar om personalen och 
att personalgruppen har en stabilitet och kontinuitet samt att den omgivande fysiska 
och psykiska miljön är positiv och utvecklande.” (Renblad & Brodin 2012, s 420). De 
skriver vidare att enligt de förskolechefer som de har intervjuat så ska man skapa 
trygghet och rutiner i förskolan så att barn känner trygghet, respekt och bekräftelse. 
Att lyssna på barn är även en stor del i arbetet med att göra barn mer delaktiga i 
verksamheten. En av förskollärna uttrycker att “Det är inte förskolläraren som ger 
utan det är att vi bygger vårt lärande tillsammans” (Renblad & Brodin 2012, s 420). 
Renblad och Brodins skriver att i de nya skrivningarna i läroplanen (Skolverket 2010) 
står det om förskollärarens särskilda ansvar, systematiskt kvalitetsarbete och 
förskolechefernas ansvar. Strävansmålen som står angivna i läroplanen ska enligt 
Renblad och Brodin ange inriktning på arbetet i förskolan och på den förväntade 
kvalitetsutvecklingen av förskolan. ”Förskolecheferna lyfter fram att det är 
verksamheten som ska bedömas inte det enskilda barnet. För att kunna bedöma 
verksamheten måste man dock analysera barnets lärande och utveckling, annars går 
det inte att stödja varje barns utveckling ” (Renblad och Brodin, 2012, s. 422). I den 
avslutande diskussionen skriver Renblad och Brodin att barndomen borde betraktas 
som en viktig del av livet. Även förskolan är viktig för barn. Förskolan ska vara rolig, 
trygg och lärorik. Renblad och Brodin nämner även i deras arbete att forskning visar 
på att förskolor med högkvalitet påverkar barns framtida skolgång positivt. I en 
kunskapsöversikt på statens folkhälsoinstitut framkommer det att barn som får goda 
studieresultat i allmänhet har en bättre hälsa, både under sin uppväxt och senare i 
livet. Renblad och Brodin skriver att det är rimligt att anta att detta även 
överensstämmer med yngre barn och barn i sina tidiga år.   

Förskolan har betydelse i ett livslångt perspektiv och den nya läroplanen slår fortfarande fast att 
förskolan ska bilda en helhet mellan omsorg, fostran och lärande med det pedagogiska 
uppdraget har stärkts. (Renblad och Brodin 2012, s419).  

Nielsen m.fl. (2013) skriver i sitt examensarbete att samtliga förskolechefer som de 
intervjuade anser att kvalitet är när barn på förskolan känner sig trygga, uttrycker glädje, 
har roligt och trivs. En förskolechef berättar att kvalitet är ”Att barnen är glada när de 
kommer till förskolan och kommer med tindrande ögon och glada miner (…)” (Nielsen 
m.fl., 2013, s 25). Förskolechefen förklarar även att det är betydelsefullt när barnen känner 
att det är en bra verksamhet. När barnen själva känner att de lär sig, utvecklas och känner 
att de kan lite mer än vad de kunde innan. En annan förskolechef anser att kvalitet inom 
verksamheten är när barn har lust för lärandet och när verksamheten kan stimulera barn i 
deras utveckling. Alla tre förskolechefer i studien uttrycker att det är viktigt att även 
föräldrar är trygga, glada och har förtroende för verksamheten. Två av förskolecheferna 
påpekar att de kan se att föräldrar anser att trygghet är viktigast, i och med detta kommer 
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lärandet i andra hand. En förskolechef berättar att föräldrar ofta frågar hur barnen har haft 
det, om de har ätit och sovit. Förskolechefen anser att som professionell pedagog vill man 
även lyfta andra saker så att föräldrar förstår att det barnen upplever och lär sig är lika 
viktigt som det andra. Två förskolechefer anser att en bra verksamhet med god kvalitet är 
där omsorg, trivsel, trygghet och glädje utgör grunden för verksamheten. Det ska även pågå 
ett lärande och barnen utvecklas mot målen som finns i läroplanen, då är det en bra 
verksamhet med god kvalitet. En utav förskolecheferna tillägger även att kvalitet inte är 
någonting som visar sig i endast en situation utan den finns under hela dagen, det är detta 
som är utgångspunkten och som ska kvalitetssäkras. Förskolechefen berättar även att 
kvalitet är en färskvara och därmed något verksamheten måste jobba med hela tiden, den 
är dock inte lätt att synliggöra. En förskolechef anser att för att utveckla kvaliteten inom en 
förskola mot de mål som finns i läroplanen krävs utvärderingar, diskussioner, forskning, 
att pedagoger lär sig analysera och tar del av ny information samt att man synliggör sitt 
arbete för sig själv och för verksamheten, förskolechefer och föräldrar. Förskolechefen 
berättar att kvalitetssäkring krävs för att synliggöra att det finns ett lärande, vad det finns 
för lärande och hur man sedan ska gå vidare.    

I undersökningen har Nielsen m.fl. (2013) även intervjuat pedagoger. Enligt majoriteten av 
pedagogerna är kvalitet när barn visar glädje eller när de klarat av någonting nytt. En viktig 
faktor är även trygghet och att barnen mår bra. En av pedagogerna menar att trygghet och 
glädje är en grundförutsättning för att barnen ska ha lust till att lära. Tre av pedagogerna 
anser att kvalitet är när barnen tror på sin egen förmåga och när man som pedagog ser att 
barnet gör framsteg. Två av pedagogerna uttrycker att man skapar god kvalitet när alla 
barn får bli sedda. En av pedagogerna säger att kvalitet borde vara att alla barn får lika 
mycket tillgång till en pedagog. Samtliga pedagoger anser även att föräldrarna har stor 
betydelse för att barn ska känna sig trygga. Därför är det viktigt att man som pedagog 
samarbetar med föräldrar så att de är nöjda och tycker att det är en bra verksamhet. 
Pedagogerna lyfter att det är viktigt att föräldrar får insikt i vad barn lär sig på förskolan av 
pedagogerna. Det är viktigt att man som pedagog för en dialog med föräldrar om barnens 
utveckling. Två pedagoger påpekar vikten av att inte enbart tala med föräldrar om 
läroplanen, eftersom föräldrarna är mer intresserade av att höra vad barnet har gjort på 
förskolan. En utav pedagogerna nämner att alla föräldrar inte är så intresserade av att 
lyssna. För föräldrarna är det viktigast att barnen är glada när de hämtar och lämnar dem 
och att barnen har ätit och sovit på förskolan. Nielsen m.fl. skriver att tre pedagoger 
framhåller att förskollärarrollen har fått högre krav på sig. Majoriteten av pedagogerna är 
positiva till den nya reviderade läroplanen, de anser att den har tydligare riktlinjer. Tre 
pedagoger påpekar dock att de nu har fått ett helt annat ansvar, detta ses som något 
positivt och negativt. ”Det har bidragit till en större press och fått en stressande påverkan 
för förskolläraren men det har även bidragit till medvetenhet och en utmaning i arbetet”. 
(Nielsen m.fl., 2013, s 32).  

Nielsen m.fl (2013) skriver om deras insamlade material med föräldrars 
uppfattningar. De flesta av föräldrarna anser att kvalitet är när de känner att deras 
barn är i trygga händer. Två av föräldrarna menar att det är viktigt för dem att det 
finns glädje hos barnet och att barnet tycker om att gå till förskolan. Två andra 
föräldrar menar att kvalitet också är när barnen tar ett steg framåt i sin utveckling 
och att barnet vill lära sig mer. En annan förälder menar att det är viktigt att det finns 
en meningsfullhet för barnet i det de gör på förskolan och att det finns en tanke 
bakom det barnen erbjuds på verksamheten. En annan förälder anser att vikten ligger 
på ett gott samarbete och en god kommunikation för att få ett välmående barn, både i 
hemmet och i förskolan. En förälder anser att även relationen mellan pedagog och 
barn är viktig. Föräldern säger att det känns som att närhet och relation till barnen 



 

 

10 

inte är lika viktigt som att lära barnen saker. ”Jag tycker att man borde tala mer om 
det när man pratar om kvalitet i förskolan.” (Nielsen m.fl. 2013, s. 36).   

Nielsen m.fl. skriver att resultatet visar att pedagogers förhållningssätt, kompetens 
och utbildning är en grundpelare när det kommer till förskolans kvalitet. En 
engagerad, närvarande och medveten pedagog är vad som bör finnas i verksamheten. 
”Andra strukturella faktorer som påverkar samt höjer kvaliteten i förskolan är först 
och främst ekonomin och politikerna men även miljön, förskolechefen, barngruppens 
storlek, personaltäthet och vilken möjlighet föräldrar har till inflytande och 
delaktighet.” (Nielsen m.fl. 2013, s. 39).  

2.3 Teoretiskt perspektiv   

Lager (2010) skriver i sin avhandling Att organisera för kvalitet om att inom ett 
förskolesammanhang blir tre perspektiv på kvalitet synliga. Två av dessa perspektiv 
utgör (enligt Lager) utgångspunkten för kvaliteten på förskolan. I kontrast till de två 
första perspektiven presenterar Lager ett tredje perspektiv. Detta perspektiv beskrivs 
som en kritik av marknadsmodellen.  

Det första perspektivet på kvalitet nämns som ett relativt perspektiv. Lager (2010) 
skriver att ett relativt perspektiv på kvalitet innebär att kvalitet påverkas av 
samhällets politiska och filosofiska perspektiv. Inom detta perspektiv anses det att 
kvalitet inte kan definieras och utvärderas utifrån fastställda kriterier eftersom 
samhället förändras. I och med detta ses kvalitet på förskolan idag som att förskolan 
ska utformas och utvecklas efter hur samhället förändras (Lager, 2010).  

Ett intersubjektivt perspektiv på kvalitet är det andra perspektivet på kvalitet som 
nämns. Kärrby föreslår att större hänsyn borde tas till den samlade forskningen som 
finns om barns lärande och utveckling och sedan utifrån det bilda program för 
utvärdering av kvalitet. Med hjälp av forskningen som finns kan man utforma 
kriterier för vad som kännetecknar en god kvalitativ verksamhet. Detta är då utifrån 
ett intersubjektivt perspektiv (Lager, 2010).  

I ett marknadsanpassat perspektiv utgår man från att kvalitet är universellt och 
konstant. Detta perspektiv innebär även att det kan studeras utefter fastställda 
kriterier och är oberoende av kultur och andra sammanhang. Detta är en mer 
objektiv syn på kvalitet och är som mest framträdande inom tillverknings- och 
produktindustrin. (Lager 2010, Nielsen, m.fl. 2013 och Sheridan 2001).  
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3 Metod  

Vi är intresserade av att ta reda på faktorer som påverkar kvaliteten i arbetslagens 
(förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare) pedagogiska arbete. För att göra 
detta har vi intervjuat två arbetslag, med utbildade förskollärare, fritidspedagoger 
och barnskötare. Vi har även intervjuat förskolechefer, för att få ett helhetsperspektiv. 
De två arbetslagen och cheferna är från två olika förskolor som ligger i två olika 
städer.   

3.1 Metodval  

Den forskningsmetod som används i denna studie är inspirerad av den kvalitativa 
forskningsstrategin. En kvalitativ forskningsstrategi som Bryman (2011) beskriver 
passar denna studie bäst. Intervjuer som metodval valdes eftersom undersökningens 
syfte bygger på arbetslagens och förskolechefernas samarbete och synpunkter. 
Undersökningens fokus är att få en inblick i informanternas perspektiv. Bryman 
(2011) förklarar att det är lämpligt att använda en kvalitativ metod om forskaren vill 
tydliggöra en tanke, berättelse eller åsikt. I vårt arbete undersöker vi vilka 
påverkansfaktorer som framträder i pedagogers tal om sitt arbete. När deltagarnas 
uppfattning är det som är viktigt är det enligt Bryman (2011) en kvalitativ 
forskningsstudie. Enligt Bryman är denna forskningsmetod en mer öppen strategi 
som mer speglar deltagares synsätt, om man jämför denna forskningsmetod med en 
kvantitativ forskningsstrategi.  Kritik kring kvalitativ forskningsmetod visar på att 
resultat från studier med denna metod inte alltid kan generaliseras och appliceras i 
ett större perspektiv (Bryman, 2011). 
 
Studiens syfte är att undersöka två förskolechefers och två arbetslags syn på vad som 
utgör kvalitet inom förskolan och vad det är som skapar och påverkar kvaliteten. I 
och med detta valdes det att endast använda intervjuer. Detta för att observationer 
och enkäter enligt Bryman (2011) kräver en längre tidsperiod för ett pålitligt och 
trovärdigt resultat. Denna undersökning hade inte tillräckligt med tid för att denna 
metod skulle få ett trovärdigt resultat.  

3.2 Urval  

Urvalet av förskolor och pedagoger kan karakteriseras som ett målinriktat urval. 
Denna urvalsmetod passade denna studie eftersom det enligt Bryman (2011) är en 
urvalsteknik för de forskare som valt att intervjua personer som är relevanta i 
förhållande till studiens forskningsfrågor. Undersökningen gjordes på två olika 
förskolor i två olika städer, där en yrkesmässig kontakt redan var etablerad. På grund 
av begränsningar i tid i denna undersökning fanns heller inte möjlighet att intervjua 
fler arbetslag eller förskolechefer.  

Valet att lägga fokus på ett helt arbetslag var för att få ett helhetsperspektiv över hur 
de arbetar tillsammans och samarbetar med förskolechefen. Att avgränsa 
informanternas utbildningsnivå till att enbart gälla förskollärare eller enbart 
barnskötare var därför inte relevant. För att få ett helhetsperspektiv behövdes även 
ett perspektiv från förskolechefer, för att få en inblick i hur de samarbetar med olika 
medarbetare och sina chefer. Intervjuerna genomfördes med arbetslag och 
förskolechefer från två olika förskolor. De två förskolorna ligger i två olika städer, 
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som ligger i olika kommuner och är därmed verksamma under olika samhällsvillkor. 
Verksamheternas struktur ser alltså olika ut och därför kunde respondenternas olika 
perspektiv och arbetssätt bli intressanta att sammanställa.  

3.3 Datainsamlingsmetod  

Den datainsamlingsmetod som har använts är semistrukturerade intervjuer (Bryman 
2011). Eftersom vi gärna ville få ett slags helhetsperspektiv är en semistrukturerad 
intervjumetod att föredra då man kan vara säker på att en del av svaren på frågorna i 
intervjuerna går att jämföra. Genom denna intervjumetod fick deltagarna möjlighet 
att komma med egna reflektioner och åsikter.   

Vid semistrukturerade intervjuer förklarar Bryman (2011) att den som intervjuar 
följer en intervjuguide. Intervjuerna utförs så att informanterna får möjlighet att 
resonera och utveckla sina svar. Inför intervjuerna skrivs intervjufrågor som båda 
forskarna utgår ifrån men även olika följdfrågor som enbart tas upp om det är 
relevant. Eftersom det i denna studie finns två olika typer av informanter, 
förskolechefer och arbetslag så valde vi därför att göra två olika varianter av 
intervjufrågor. En variant till förskolecheferna och en annan till arbetslagen, dessa 
intervjufrågor finns i bilaga 2. Eftersom en förskolechef och ett arbetslag har olika 
arbetsuppgifter, arbetssätt och synvinklar ville vi ta del av alla olika perspektiv.  

3.4 Genomförande  

Denna studie började med att vi tillsammans gjorde ett preliminärt tidschema som vi 
till en början utgick efter. Sedan gjordes en planering av varje vecka i början av varje 
vecka. Efter det första handledningsmötet försökte vi fastställa studiens syfte och 
forskningsfrågor men vi var medvetna om att dessa kunde komma att förändras. Vi 
började leta efter intressant och relevant litteratur, samt kolla igenom vårt tidigare 
arbete efter intressanta synpunkter och relevant litteratur. Till studien sökte vi även 
efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Vi diskuterade intressant litteratur och 
bestämde tillsammans vad som var relevant utifrån forskningsfrågor och intervjuer.  

 

Intervjufrågorna förbereddes tillsammans och även en del följdfrågor som tycktes bli 
intressanta. Frågorna utgick från studiens forskningsfrågor. Intervjufrågorna delades 
upp och utformades för att passa intervjuerna med förskolechefer respektive 
arbetslag. Förskolechefer och arbetslag fick alltså olika frågor. Förskolechefer och 
arbetslag kontaktades via mail. I mailet beskrevs kort varför de blev kontaktade och 
vi skickade därefter ett missivbrev (bilaga 1) till både förskolechefer och arbetslag. 
Informanterna fick därefter själva se om de hade möjlighet till att delta samt komma 
med förslag med datum för intervjuerna. Intervjufrågorna valde vi att inte skicka i 
förväg till informanterna. Detta för att vi ansåg att svaren blev ärligare och genuina 
om inte informanterna kunde se och diskutera frågorna i förväg. I och med detta 
valde vi även att intervjua varje informant enskilt. I en del av intervjuerna valde vi att 
delta båda två. Informanterna fick godkänna bådas deltagande innan intervjuerna. 
Syftet från börja var att vi båda skulle närvara i alla intervjuer. Då vi båda inte fick 
möjlighet till att närvara under alla intervjuer samtidigt så närvarade båda under 
endast hälften av intervjuerna. Den ena intervjuade medan den andra antecknade 
relevanta reflektioner och fick flika in vid behov. Under intervjuerna spelade vi in, 
enbart ljud efter informanternas godkännande. För att mer exakt dokumentera det 
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insamlade materialet, utöver våra egna anteckningar. Dessa sätt var fördelaktiga för 
att få mer tillgång till reflektionerna under intervjuerna. Det ljudinspelade materialet 
och reflektionerna användes sedan för att sammanställa intervjuerna. Varje enskild 
intervju valdes att transkriberas. Därefter sammanställdes det som tycktes vara 
relevant till forskningen. För ett mer effektivt arbete fördelades 
sammanställningsproceduren mellan oss båda i denna studie.   

3.5 Analysmetod  

I denna studie har intervjuerna analyserats utifrån den kvalitativa dataanalys som 
Bryman (2011) skriver om. Denna typ av analys innebär att sammanställningen av 
intervjuerna kodas och kategoriseras för att hitta litteratur vi anser är relevant för 
denna studie (Bryman, 2011). För att kategorisera intervjuerna valde vi intervjufrågor 
som vi tyckte var mest övergripande. Bryman (2011) skriver om att det är till en 
fördel att börja med kategoriseringen av intervjuerna så tidigt som möjligt. Frågorna 
sorterades under rubriker som vi tyckte var relevant att använda under 
sammanställningen av intervjuresultatet. Kategorierna bestämdes inte i förväg utan 
grundades utifrån våra data. Datasorteringen började med att varje intervju 
transkriberades och sammanställdes. Utifrån forskningsfrågorna sammanställde vi 
intervjuerna utifrån det som var intressant. Förskolechefernas och arbetslagens 
intervju-sammanställningar såg annorlunda ut eftersom de hade olika intervjufrågor. 
I sammanställningarna av intervjuerna kom det fram återkommande begrepp som 
blev grundbegrepp i den fortsatta litteratursökningen. De begrepp och kategorier som 
framkom utifrån sammanställningarna utgjorde sedan olika teman i resultatet från 
intervjuerna. Relevant litteratur söktes därefter utifrån de teman som kommit upp 
från intervjuresultaten. Detta utifrån det Bryman (2011) skriver, om användning av 
begrepp och kategorier i en kvalitativ dataanalys. Bryman (2011) menar att genom 
denna typ av kodning och kategorisering kan forskaren lättare se kopplingar och 
skillnader mellan intervjuresultaten. Detta underlättade utformningen av 
resultatdelen.  

3.6 Tillförlitlighet  

Bryman (2011) skriver om begreppen tillförlitlighet (reliabilitet) och trovärdighet 
(validitet). Dessa är kriterier för en bedömning av en undersöknings kvalitet. 
Tillförlitlighet och trovärdighet blir en viktig del av kvalitetsmätningen i en 
undersökning. Tillförlitlighet innebär att forskaren tar beslut om analyseringen av 
olika data. Detta menar Bryman (2011) är för att forskaren till studien ska kunna visa 
på att datainsamlingen har bearbetats till ett pålitligt och begripligt material. I och 
med detta har vi i denna studie gjort ett medvetet val att undersöka kvaliteten och 
olika påverkansfaktorer inom förskolan. Relevanta begrepp som vi stött på under 
analyseringen av data beskrivs mer ingående i tidigare kapitel 2.2.  

Vår uppfattning är att valet att intervjua arbetslag och förskolechefer från förskolor vi 
har erfarenheter ifrån gjorde denna undersökning mer tillförlitlig. Detta för att vi 
redan kände till arbetslagen och det gjorde att dessa informanter kände tillit till oss. 
Även förskolecheferna som vi mött och tagit del av deras arbetssätt kunde känna ett 
förtroende för oss att föra en ärlig dialog under intervjuerna. I och med detta gjordes 
intervjufrågorna och dess följdfrågor utifrån våra egna erfarenheter och kännedom 
kring verksamheten, arbetslagen och förskolechefernas arbetssätt. Att informanterna 
inte fått tagit del av intervjufrågorna innan intervjuerna kan anses öka 
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tillförlitligheten. Detta för att informanterna då inte haft möjlighet till att förbereda 
svaren innan. Detta resulterar då i att vi får ärliga och spontana svar under 
intervjuerna. Miljön för intervjuerna ökade tillförlitligheten eftersom informanterna 
intervjuades i ett avskilt rum som de själva fick bestämma och känna sig trygga i, 
samt undvika eventuella störningar. Genom att intervjuerna ljudinspelades så anses 
undersökningens tillförlitlighet öka. Detta för att vi då har kunnat lyssna tillbaka på 
intervjuerna och inte gått miste om någon viktig information. Genom att vi 
tillsammans tolkat det insamlade materialet och kopplat det till vår teoretiska 
bakgrund inom studiens syfte menar vi med hänvisning till Bryman (2011) att 
undersökningens tillförlitlighet har ökat.  

Trovärdighet är enligt Bryman (2011) att en forskare reflekterar och bearbetar hur det 
insamlade datamaterialet är tolkat utifrån andra teoretikers ögon. Att vi båda fick 
möjlighet att delta i en del av intervjuerna anses öka trovärdigheten eftersom vi då 
kunde sammanställa det insamlade materialet utifrån två olika tolkningar och 
perspektiv. Undersökningens trovärdighet anser vi ökar utifrån Brymans (2011) 
perspektiv, tack vare att informanterna hade olika åldrar, olika yrken samt olika 
tidigare erfarenheter inom förskola. Detta anses höja trovärdigheten eftersom 
forskarna då får en inblick i förskolans kvalitet utifrån olika personliga perspektiv 
inom två olika arbetslag. Att intervjufrågorna utformades utifrån forskningsfrågorna 
och studiens syfte anses höja undersökningens trovärdighet ytterligare.  

3.7 Forskningsetik  

Denna studie har utgått från det forskningsetiska förhållningssätt som 
Vetenskapsrådet (2011) skriver om. Det är enligt individskyddskravet viktigt att de 
som medverkar i forskningsarbetet inte kränks eller på något sätt blir skadade av att 
delta. I individskyddet ingår det fyra allmänna huvudkrav som enligt 
Vetenskapsrådet nämns som de fyra forskningsetiska principerna. Dessa fyra 
huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de medverkande informanterna i 
studien informeras om att deras deltagande är frivillig och att de har rätt att avbryta 
sitt medverkande. Informanterna ska även informeras om syftet med forskningen. 
Detta krav följdes genom att ett missivbrev skickades ut till informanterna med en 
kort sammanfattning om forskningens syfte samt forskningsfrågor. Samtyckeskravet 
handlar om att informanterna har rätten att själva avgöra sin medverkan och att de 
även har valet att avbryta sitt deltagande under vilken stund som helst utan att några 
konsekvenser påverkar dem. Samtyckeskravet har informanterna fått vetskap om 
genom att de informerats om att deras deltagande är frivillig både i missivbrev som 
de tagit del av, även muntligt innan intervjuerna. Konfidentialitetskravet innebär att 
de deltagande är anonyma i studien. Detta för att skydda de deltagandes identitet 
samt uppgifter. Genom missivbrevet som skickades ut till informanterna har 
konfidentialitetskravet tillgodosetts genom att informanterna då blivit informerade 
om att de har full anonymitet i denna studie. Nyttjandekravet handlar i sin tur om att 
den informationen som de deltagande delger studien enbart kommer att användas i 
forskningsändamål. Detta krav följdes genom att informanterna vid intervjutillfället 
informerades om att informationen endast kommer att användas i den här studien. 
Informanterna informerades även om att endast vi två i denna studie kommer att ta 
del av det ljudinspelade materialet som dokumenterades under intervjuerna. 
Informanterna blev dessutom försäkrade om att det ljudinspelade materialet kommer 



 

 

15 

att raderas efter att vi transkriberat alla intervjuer. Transkriberingarna kommer även 
att raderas och förstöras efter att vi sammanställt alla intervjuer.  

 

 

 

 

 
 
 
 

  



 

 

16 

4 Resultat och analys  

I detta resultatkapitel redovisas sammanställningarna från studiens åtta intervjuer. 
Sammanställningarna utgår från studiens forskningsfrågor. Resultatet är uppdelat i 
fyra olika delar. Först presenteras arbetslagens synsätt och därefter förskolechefernas 
synsätt. Sedan presenteras vad som kan påverka kvaliteten i förskolan utifrån alla 
deltagares svar. Resultatavsnittet avrundas med en inblick i vikten av olika relevanta 
styrdokument som har uppkommit i studiens intervjuer. Denna resultatdel innehåller 
ett analyserande perspektiv.  

4.1 Arbetslagens syn på kvalitet  

En informant säger att kvalitetsmålen är till för att utveckla personalen på 
verksamheten, inte för att utreda barnen. Arbetslagen anser att det är värdefullt att 
förskolechefen ger verktyg till alla arbetslag om hur man kan arbeta med det 
administrativa arbetet inom yrket. Informanterna menar att det idag är tydligare 
uppsatta mål inom kvalitetsarbete. Detta leder till att rapporteringen på 
kvalitetsarbetet blir mer som ett verktyg att använda sig av istället för att arbetslaget 
ska känna att det blir en börda, som vissa informanter upplevt att det varit tidigare. 
En av informanterna upplever att arbetet med kvalitet underlättade efter att 
förskolechefen gått igenom hur arbetslagen kan använda sig av dokumentationen av 
kvalitetsarbetet. Genom detta sätt menar informanten att medarbetarna blir 
inspirerade till att använda rapportering av kvalitetsarbete som ett verktygsunderlag. 
Ett verktyg till att utveckla kvaliteten samt verksamheten och i och med det minska 
på stressen.  

Samarbetet med förskolechefen är enligt samtliga informanter viktig. Informanterna 
från båda förskolorna anser att detta är en stor del som utgör kvaliteten på förskolan. 
En informant förklarar att förskolechefen återkopplar till och arbetar med arbetslaget 
så som arbetslaget återkopplar till och arbetar med barnen. De anser att detta 
fungerar bra och att det i och med detta blir ett värdefullt och pedagogiskt arbete. 
Informanten säger ”Det är viktigt att man förankrar arbetet, istället för kartläggning.” 

Många av informanterna beskriver vikten av att förskolechefen återkopplar till varje 
arbetslag. Informanterna förklarar att mål är formade utifrån vad det finns för behov 
inom olika verksamheter. Då är det viktigt att förskolechefen ser vad varje avdelning 
är i behov av. Informanterna anser att det är viktigt att en förskolechef är engagerad i 
kvalitetsarbetet och tar sig tid till att ge arbetslag möjlighet till fortbildning, kurser, 
syften och mål med olika specifika arbeten. Alla informanter anser även att om man 
har en liknande barnsyn och syn på lärande kan arbetet tillsammans i arbetslaget 
underlätta. En informant belyser kvalitetsarbetet som ett gynnsamt arbete eftersom 
det blir ett verktyg för arbetslaget att använda sig av. Som då utvecklas till att få en 
samsyn till att utveckla samt höja verksamhetens kvalitet. Enligt informanterna blir 
arbetsstrukturen bättre inom ett arbetslag om alla är överens. De anser att man oftare 
är överens om alla har liknande synsätt och att de då kan arbeta lättare tillsammans.  

I förskolan är personalens bemötande enligt informanterna en viktig aspekt inom 
kvalitet. En förutsättning för god kvalitet utifrån informanternas svar är att man som 
personal har ett gott bemötande mot alla i verksamheten, föräldrar, barn och 
personal. Detta är enligt en informant något som de som personal själva kan styra 
eftersom det handlar om att ha etiskt förhållningssätt. Detta menar en av 
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informanterna hör till personalens professionalitet. Att ha ett bra bemötande och 
utgå från ett etiskt förhållningssätt kan som ovan nämns vara en sak som personalen 
själva påverkar. I och med detta kan detta förhållningssätt enligt informanter även 
påverkas av andra förutsättningar såsom stress. Något som personalen själva inte kan 
styra.  

4.2 Förskolechefens syn på kvalitet  

Även förskolecheferna betonar att det är många aspekter som påverkar kvaliteten på en 
förskola, bland annat samarbetet i arbetslagen, föräldrar, barn och andra vuxna på 
verksamheten. En förskolechef förklarar att det är viktigt att man som förskolechef lägger 
energi på att se vad varje verksamhet behöver. Informanten förklarar att det är mycket som 
påverkar kvaliteten, så som storleken på barngruppen. Informanten förklarar vidare att 
man kan ha en liten barngrupp utan att ha god kvalité. Förskolechefen förklarar att det är 
mycket annat som påverkar. En förskolechef säger att ”det som utgör kvaliteten enligt min 
uppfattning är engagerade och kunniga pedagoger.” Båda förskolecheferna delar samma 
åsikt om att det som utgör god kvalitet på en förskola är att man som pedagog och 
förskolechef ständigt har viljan att utvecklas och att vara engagerad. Olika sätt att utvecklas 
på, menar förskolecheferna är fortbildningar och att man på så sätt alltid är inspirerad och 
utvecklas inom sitt yrke. En av informanterna nämner också att utan kompetensen kanske 
det bara blir omsorg. Som förskolechef är det då viktigt att man ger möjlighet till kurser, 
föreläsningar och annan fortbildning utifrån de kompetenser medarbetare är i behov av.  I 
likhet med detta anser arbetslagen att det är viktigt som förskolechef att kommunicera med 
sina medarbetare för att höja deras yrkesprofession som förskollärare samt barnskötare. 
Detta leder till kompetensutveckling hos medarbetare och utgör enligt informanten 
kvalitet. Informanten nämner att det finns många pedagoger som idag anser att det finns 
för mycket man ska hinna med. Dokumentation är en del av det administrativa arbetet 
man ska hinna med, detta upplevs som jobbigt utifrån arbetslagens syn. Enligt arbetslagen 
är det förskolechefens uppgift att arbeta med att ge sina medarbetare förståelse för planer, 
syften, varför och hur man använder olika administrativa verktyg.  

En förskolechef anser att det är viktigt att man som förskolechef är engagerad i sitt arbete. 
En annan förskolechef nämner att det är viktigt att som förskolechef vara ett komplement 
till sina medarbetare. Förskolechefen förklarar vidare att det blir viktigt att vara tydlig med 
sina medarbetare. Detta genom att fråga vad behöver du av mig och hur kan jag som 
förskolechef hjälpa dig? Med detta menar informanten att det blir viktigt som förskolechef 
att se och höra sina medarbetare samt att ha ett ödmjukt förhållningssätt. Detta blir enligt 
förskolechefen ett arbetssätt som leder till att medarbetare får samma förutsättningar till 
att arbeta efter samma synsätt på barn och lärande. En gemensam kunskapssyn i ett 
arbetslag är enligt båda förskolecheferna en förutsättning till att skapa god kvalitet inom 
förskolan.   

4.3 Informanternas syn på vad som utgör kvalitet inom 
förskolan  

Enligt informanterna i denna undersökning ingår inte bara det pedagogiska arbetet 
med barngruppen i det vardagliga arbetet utan även pappersarbeten och andra 
vardagliga sysslor. Det framgår av empirin att det finns mycket att göra som personal 
i förskolans vardagliga arbete. De flesta informanterna från båda förskolorna anser 
att det är mycket som måste hinnas med men att det inte alltid finns tid för det. Detta 
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leder till att de kommer efter med arbete, såsom planering av verksamheten, 
pedagogisk dokumentation och kvalitetsarbetet. Informanterna anser att tidsbrist är 
en stor påverkansfaktor på kvalitet eftersom de ibland inte kan prioritera 
barngruppen för att de måste hinna med andra administrativa uppgifter och arbeten. 
I och med detta upplever en informant att tidsbristen då kan leda till att arbeta med 
att höja kvaliteten istället på sätt och vis blir att man sänker den istället. En 
informant menar att det finns yttre och inre faktorer som påverkar. Inre faktorer är 
det som personalen själva kan påverka sådant som sitt eget förhållningssätt, 
bemötande och pedagogiskt arbete med barn utifrån det som förskolans läroplan 
nämner. Yttre faktorer är de faktorer som personalen själv inte kan påverka, såsom 
tidsfördelning av arbetet med kvalitet, fortbildningar, ekonomiska resurser och 
personalresurser. Detta är enligt informanten påverkansfaktorer som styrs av 
förskolechefer och deras chefer.  

De flesta av informanterna från de två förskolorna delar åsikten om att deras roller 
som personal och uppgifter i förskolans verksamhet är viktiga. Trots detta menar 
samtliga informanter att det viktigaste med det här jobbet är att kunna ge varje 
enskilt barn inom verksamheten den tid och uppmärksamhet som krävs och behövs.   

4.4 Resultatanalys  

Genom att ha studiens forskningsfrågor som utgångspunkt kan det i resultatet 
urskiljas faktorer som belyser dessa frågor. Utifrån resultatet från intervjuerna visas 
några återkommande faktorer som påverkar informanterna negativt. En av dessa 
faktorer är tidsbrist som enligt personalen är en faktor som har stor påverkan i 
kvalitet på förskolan. Detta är en yttre faktor som arbetslagen känner att de inte har 
någon kontroll över. Som personal på förskolan är det mycket som ska göras men det 
finns inte tillräckligt med avsatt tid. Informanterna menar att det är barnen som 
påverkas eftersom personal ofta får prioritera administrativt arbete. Eftersom 
personal måste arbeta med att sträva efter att höja kvaliteten och utveckla sin 
verksamhet. Ytterligare yttre faktorer som informanterna från arbetslagen anser att 
de inte kan styra över är hög arbetsbelastning. Detta är något som de är medvetna om 
att förskolecheferna försöker lösa, samtidigt som de även är medvetna om att det 
finns riktlinjer som kommer från högre uppsatta personer än själva förskolechefen på 
förskolan.   

Förskolechefen har störst ansvar i att utveckla kvaliteten. Samarbetet mellan 
medarbetare och förskolechefen spelar stor roll, samt förskolechefens engagemang 
till högre chefer och ledning. Informanter från samtliga arbetslag anser att det är 
viktigt att förskolechefer följer upp medarbetarnas frågor och idéer till högre chefer 
och att förskolecheferna sedan återkopplar tillbaka till sina medarbetare. Genom 
detta sätt anser vissa informanter att det sker ett pedagogiskt samarbete mellan 
förskolechef och arbetslag, som i sin tur leder till att kvaliteten i verksamheterna 
påverkas positivt. I och med detta blir samarbetet mellan förskolechefer och 
medarbetare en viktig faktor som utgör en stor del i arbetet med att utveckla 
kvaliteten. Det är även enligt förskolecheferna viktigt som förskolechef att finnas till 
hands för sina medarbetare och vara medveten om varje arbetslags behov och 
kompetenser. Att en förskolechef har ett etiskt och genuint förhållningssätt till sina 
medarbetare och visar ett intresse till varje medarbetares behov är enligt 
förskolechefen en viktig utgångspunkt för samarbetet mellan båda parter. Genom 
detta förhållningssätt menar en av förskolecheferna att det då leder till att man som 
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förskolechef kan jobba för att ge varje arbetslag de rätta förutsättningar som krävs för 
att utveckla verksamheten. En annan informant från ett av arbetslagen säger att ännu 
en viktig faktor som påverkar kvaliteten är att arbetslagen får rätt förutsättningar för 
att kunna erbjuda barnen i verksamheten ett lustfyllt lärande samt att ständigt kunna 
utveckla det pedagogiska arbetet med barnens utveckling och lärande. I och med 
detta betonar en av förskolecheferna att det är pedagogers engagemang och intresse 
till att utvecklas inom sin yrkesroll som utgör den stora delen av förutsättningar för 
god kvalitet i förskolan. Detta leder till resultatets nästa påverkansfaktor, 
fortbildning. Som tidigare nämns så anser förskolecheferna att utveckling inom 
medarbetarnas yrkesroll är viktig. Där ingår personalens kompetensutveckling som 
sker bland annat genom fortbildning.   

Enligt en av förskolecheferna blir det då viktigt att som förskolechef erbjuda 
arbetslagen fortbildning som gynnar varje arbetslags behov. I enlighet med 
förskolecheferna tycker samtliga informanter från arbetslagen att en samsyn i 
arbetslagen och mellan förskolechef och arbetslag underlättar arbetet med kvalitet. 
En informant från en av arbetslagen anser att det är viktigt att alla personer i ett 
arbetslag får gå på samma fortbildningar och inte bara en i taget till olika 
fortbildningar. Detta för att det då enligt informanten skapar en samsyn på barn och 
lärande.   

Något som förskolecheferna betonar är, som tidigare nämnts, att det är personalens 
engagemang och intresse som utgör kvalitet. Förskolecheferna nämner också att det 
är förskolechefens ansvar att ge sina medarbetare rätt förutsättningar och 
fortbildningar för att kunna arbeta med att utveckla kvaliteten inom verksamheten. 
Det är även varje personals ansvar att ha viljan och intresset till att vilja utvecklas. I 
samband med personalens intresse och engagemang så är det etiska 
förhållningssättet enligt informanterna en viktig grund till att agera professionellt. 
Denna aspekt på informanternas syn på kvalitet är i stor enlighet med vad Skolverket 
(2010) skriver om normer och värden i förskolans läroplan. Det etiska 
förhållningssättet ska vara något som präglar hela verksamheten. Genom detta 
förhållningssätt menar Skolverket (2010) att förskolan kan arbeta utifrån normer och 
värden för att nå de förväntade kvalitetskriterierna. Utan personalens vilja och 
intresse menar en av förskolecheferna att kvaliteten på förskolan då skulle avstanna. 
En förskola utan engagerad personal minskar kvaliteten på förskolan.  

En aspekt som informanterna var överens om och framträder som viktig är hur viktig 
personalens roll är för barnens utveckling och lärande. Informanterna menar att 
deras viktigaste uppgift blir att ta tillvara på varje barns behov, tankar och intressen.  
Detta är även ett av strävansmålen som skrivs i förskolans läroplan där arbetslagen 
ska sträva efter att ta vara på varje barns tankar och lust att lära (Skolverket, 2010).  

Björklund (2013) skriver om hur viktig förskollärarrollen är för barnen. Författaren 
fokuserar på förskollärarrollen och i studien fokuseras på hela arbetslaget, oberoende 
av vilken utbildning de har. Trots detta kan informanternas syn på deras eget arbete i 
förskolan ses på samma sätt som hur Björklund (2013) benämner förskollärarens 
viktiga roll och arbete inom förskolan.  

Hur är det att vara förskollärare? Förskolläraren kan på många sätt liknas vid en tusenkonstnär. 
Hon eller han kan ha förmåga och kunskaper att utveckla barns alla kompetenser, erfarenheter, 
känslor och behov som alla behöver tillgodoses på ett sätt som stöder dem i det fortsatta 
lärandet och i deras utveckling. Förskolläraren förväntas med andra ord vara expert på kognitiv, 
emotionell, social utveckling samt ha färdigheter att undervisa i estetiska och akademiska 
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ämnen för barn som i en och samma grupp ofta har väldigt varierande erfarenhetsbakgrund och 
även varierar i ålder och utvecklingsgrad. Som om inte detta var nog bör barns intressen tas 
tillvara och deras idéer stimuleras och utvecklas. Allt detta samtidigt. En förskollärare är i 
sanning tusenkonstnär, eftersom hon eller han oftast uträttar detta stordåd, dagligen 
(Björklund, 2013, s. 46). 
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5 Diskussion  

Först diskuteras metoden sedan presenteras resultatdiskussionen vilket leder till en 
slutsats. 

5.1 Metoddiskussion  

Vi valde en kvalitativ forskningsmetod enligt Bryman (2011). Vi anser att denna 
forskningsmetod är passande till vår studie, trots kritik eftersom studiens syfte kräver 
detaljerade svar från informanterna. Enligt Bryman (2011) är det en kvalitativ 
forskningsstudie när informanternas uppfattning är det som är viktigt.  

Undersökningens inledande intentioner var att utföra intervjuer med så många 
arbetslag som möjligt. På grund av tidsbrist utfördes intervjuer med endast ett 
arbetslag per förskola. Hade denna studie haft större tidsutrymme kunde 
intervjuerna genomförts på fler förskolor med fler arbetslag och fler förskolechefer. 
Vi valde att intervjua så många som vi hann med eftersom vi anser att det ger oss en 
bredare bild av arbetslag och chefers syn. Valet att lägga fokus på ett helt arbetslag 
var för att få ett helhetsperspektiv över hur de arbetar tillsammans och samarbetar 
med förskolechefen. Vi hade haft fler åsikter och synpunkter om vi hade intervjuat 
fler personer. Vi anser att eftersom informanterna kände sig trygga med oss var det 
lättare att diskutera våra frågor. På det sättet känner vi att vi får ärliga svar. Dock 
hade vi fått en mer övergripande bild om vi hade intervjuat fler. Vi anser att deras 
åsikter går fram men vi kan bara sammanfatta de vi intervjuat. Vad anser andra 
arbetslag och förskolechefer? 

Vi gjorde olika scheman efter att vi blev klara med de mål och delmål vi satte upp, 
dessa scheman följde vi upp. Vi gjorde det som skulle bli gjort innan våra olika 
deadlines. Vissa delar av arbetet önskar vi att vi hade haft mer tid till. Eftersom vi 
tycker att det här ämnet är väldigt intressant, vi inser också att det finns ganska lite 
forskning inom detta område. Valet av relevant litteratur och artiklar var vi överens 
om. Eftersom vi har varit två i denna studie har det varit kul och intressant att kunna 
diskutera kring det vi läst. Samtidigt har vi kunnat analysera varandra och kunnat 
klargöra om vi är objektiva under arbetets gång. Detta ser vi som en fördel till denna 
studie.  

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka två olika förskolors arbetslag och 
förskolechefers syn på kvalitet, vad de anser utgör kvalitet samt vilka 
påverkansfaktorer på kvalitet de upplever finns. Vi fick klara svar från både 
arbetslagen och förskolecheferna. Vi fick en klar inblick i vad de har för erfarenheter 
om kvalitet, vad de har för perspektiv på kvalitet, och vilka påverkansfaktorer de 
upplever finns. 

Resultatet visar att många olika aspekter utgör vilken slags kvalitet en förskola har. 
De viktigaste faktorerna som utgör kvaliteten, utifrån resultatet, är, samarbete, 
personalens engagemang och intresse, förskolechefens roll och fortbildning. 
Informanterna talar om olika saker som påverkar deras arbete med kvalitet. Tidsbrist 
är en påverkansfaktor som vi anser är ökänd inom förskoleverksamheten. Vi har 
utifrån erfarenheter sett att det inte alltid beror på för stor barngrupp eller för lite 
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personal utan tidsbristen finns nästan alltid på grund av tidfördelning till det 
administrativa arbetet. Informanter pratar om att rapportering av kvalitetsarbetet 
förr i tiden kunde kännas påtvingat och som ett stressmoment, men tackvare att 
förskolechefer arbetat med att underlätta detta så har det nu blivit ett verktyg. Här 
har förskolechefen arbetat med att hjälpa sina medarbetare till att använda 
kvalitetsarbetet som ett verktyg för sig själva och för att utveckla verksamheten. Vi är 
medvetna om att det inte ser ut så här på alla förskolor.   

Vi har utifrån erfarenhet sett att kvalitetsarbete och allt administrativt arbete 
fortfarande ses som en börda av förskolepersonalen. I allmänna råd och 
kommentarer för kvalitet i förskolan (Skolverket, 2012) betonas att arbetet med 
kvalitet och utvärdering är något som kan ses som komplext eftersom det krävs 
mycket tid av personalen för diskussioner och reflektioner. Därmed ställer arbetet 
med kvalitet och utvärderingar stora krav på personalens kompetens för att hantera 
det. Det har även resulterat i att yrket har fått en ny status. Här kan vi då se hur stor 
inverkan förskolechefens har i att inspirera sina medarbetare inom arbetet med 
kvalitet. Om fler förskolechefer skulle ge sina medarbetare mer fortbildning om att 
använda alla dessa administrativa arbeten som verktyg för att utveckla verksamheten 
skulle då kanske fler arbetslag känna sig säkrare med att arbeta med ”pappersarbete”. 
Informanterna från arbetslagen pratar även mycket om att det borde avsättas mer tid 
till planering, utvecklingsarbeten, dokumentation och eventuella dokumentationer av 
kvalitetsarbetet. Detta tycker vi är intressant eftersom det är där arbetslaget och 
förskolechefen inte kan påverka. Det är ett en återkommande problematik på alla 
förskolor. ”Det finns inte tid till att göra allt”. Trots detta får inte förskolans personal 
mer tid till dessa viktiga aspekter. Vi anser att det kan vara orättvist att dessa yttre 
faktorer som styrs av högre chefer och ledningar är personer som inte är delaktiga i 
själva verksamheten, till exempel som förskolechefen är. Vi anser att exempelvis 
politiker borde ha mer insyn i hur det faktiskt ser ut på förskolor för att kunna ge 
arbetslagen de rätta förutsättningarna att arbeta med kvalitetsutveckling.  

Vi kan också se att personal på förskolan inte kan påverka de ekonomiska resurser 
eller förutsättningar som ges för att gynna verksamheten. Det är här som samtliga 
informanter menar på att samarbetet mellan arbetslag och förskolechefer blir otroligt 
viktigt, även samarbetet mellan förskolechefen och deras chefer. Vi anser att 
arbetslagen på förskolan ska kunna ha en kommunikation med förskolechefen om 
vad som behövs i verksamheten och vilka resurser som behövs. Vi anser att det är 
förskolechefens roll att ta till sig utifrån sina medarbetare och föra det vidare, för att 
försöka uppnå sina medarbetares önskan. Detta är något som även förskolecheferna i 
denna studie nämner. Ett genuint förhållningssätt och samspel mellan medarbetare 
och förskolechef utvecklar en relation som gynnar samarbetet till att tillsammans 
sträva efter att utveckla förskolans kvalitet.  

Många olika saker utgör vilken kvalitet en förskola har. De viktigaste faktorerna som 
utgör kvaliteten utifrån intervjuerna är tidsbrist, samarbete, personalens 
engagemang, intresse, förskolechefens roll och fortbildning. Informanterna talar om 
olika saker som påverkar deras arbete med kvalitet. Tidsbrist är en påverkansfaktor 
som vi anser är ökänt inom förskoleverksamheten. Vi har utifrån erfarenheter sett att 
det inte alltid beror på för stor barngrupp utan tidsbristen finns nästan alltid på 
grund av tidfördelningen av det administrativa arbetet. Informanterna pratar om att 
rapportering på kvalitetsarbetet förr i tiden kunde kännas påtvingat och som ett 
stressmoment, men att på grund av att förskolechefer arbetat med att underlätta 
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detta så har det nu blivit ett verktyg. Här har förskolechefen arbetat med att hjälpa 
sina medarbetare till använda kvalitetsarbetet som ett verktyg för sig själva och för att 
utveckla verksamheten. Vi är medvetna om att det inte ser ut så här på alla förskolor. 
Vi har utifrån erfarenhet sett att kvalitetsarbete och allt administrativt arbete inom 
verksamheten fortfarande ses som en börda hos förskolepersonalen. Här kan vi då se 
hur stor inverkan förskolechefens roll har i att inspirera sina medarbetare inom 
arbetet med kvalitet. Om fler förskolechefer skulle ge sina medarbetare mer 
fortbildning om att använda alla dessa administrativa arbete som ett verktyg till att 
utveckla verksamheten skulle då kanske fler arbetslag känna sig säkrare med att 
arbeta med ”pappersarbete”. Informanterna från arbetslagen pratar även mycket om 
att det borde avsättas mer tid till planering, dokumentation och eventuella 
dokumentationer på kvalitetsarbetet. Detta tycker vi är intressant eftersom det är där 
arbetslaget och förskolechefen inte kan påverka. Det är en återkommande 
problematik på samtliga förskolor. ”Det finns inte tid till att göra allt” säger en 
informant. Trots detta får inte förskolans personal mer tid till dessa viktiga aspekter. 
Vi anser att det kan vara orättvist att dessa yttre faktorer, som styrs av andra chefer 
och personer som inte är delaktiga i själva verksamheten, som förskolechefen är. För 
att ge de olika arbetslagen de rätta förutsättningar till att arbeta med att utveckla 
kvaliteten så anser vi att till exempel politiker borde ha mer insyn i hur det faktiskt 
ser ut på en förskola. En annan aspekt vi kan se som personal på förskolan inte kan 
påverka är de ekonomiska resurser och förutsättningar som ges för att gynna 
verksamheten. Det är här som samtliga informanter menar på att samarbetet mellan 
arbetslag och förskolechefer blir otroligt viktigt. Vi anser att arbetslagen på förskolan 
ska ha en bra kommunikation med förskolechefen om vad som behövs i 
verksamheten och vilka resurser som behövs. Detta är något som även en av 
förskolecheferna i denna studie nämner. Ett genuint förhållningssätt utifrån 
förskolechefen utvecklar en relation som gynnar samarbetet till att tillsammans 
sträva efter att utveckla förskolans kvalitet. 
 

5.2.1 Slutsatser 

Både chefer och arbetslag anser att kvalitet inom förskolan betyder många olika saker 
och att det är viktigt att vara överens om hur och vad det är man strävar efter, i olika 
sammanhang. Att sträva efter att skapa en god kvalitet inom förskolan är något alla 
strävar efter på olika sätt. Vad som utgör en god kvalitet är många olika specifika 
delar av verksamheten. Utifrån dessa arbetslag och förskolechefer innebär en god 
kvalitet inom förskolan att utveckla och sträva efter olika områden inom 
verksamheten. Utifrån arbetslagens syn är tid för administrativt arbete och storleken 
på barngrupperna en viktig del i vad som utgör en god kvalitet, även chefens 
engagemang. Förskolecheferna anser att för att skapa en god kvalitet måste personal 
ges möjlighet till fortbildning men också som en del av arbetslaget vara engagerad i 
att vilja utvecklas och utveckla miljön på förskolan.  

5.3 Avslutande reflektioner  

Det vi ser i den här studien är att många saker influerar vad som utgör kvaliteten 
inom en förskola. Renblad och Brodin (2012) skriver att en förskola med en 
stimulerande miljö och god kvalitet ökar barns möjligheter att må bra. Utifrån 
informanterna i vår studie kan vi förstå att det finns de som anser att en förskola kan 
ha en engagerad förskolechef, utbildade arbetslag och ha glada barngrupper utan att 
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förskolan har en god kvalitet. Vi kan även se att de finns informanter med andra 
tankar och som anser att engagemang och intresse är rätt förutsättningar till god 
kvalitet. I den här undersökningen kan vi se att även andra saker så som ekonomiska 
resurser och olika förutsättningar beroende på förskolors olika behov utgör stora 
påverkansfaktorer för förskolans kvalitet. Förskolechefer och arbetslag kan inte alltid 
påverka kvaliteten på förskolan, även om de är engagerade. Renblad och Brodin 
(2012) skriver att Hägglund och Pramling Samuelsson hävdar att den svenska 
förskolan inte har använts för att stödja barns lärande utan för att stärka den 
politiska agendan. Efter att vi i den här studien har lyssnat på alla informanter kan vi 
förstå att det är ledningen och politiker som utgör de största och avgörande 
förutsättningarna för arbetet med kvalitet inom förskolan. Detta eftersom det är de 
som bestämmer vad förskolechefer får för resurser och förutsättningar att arbeta 
efter, som därefter påverkar arbetslagen och verksamheten. Vi anser att arbetet med 
att utveckla kvaliteten på förskolor borde tas på större allvar. Vad dock alla 
informanter i denna studie verkar vara överens om är att det krävs kompetenta 
människor som arbetar inom verksamheten och som helst även är engagerade i sitt 
arbete. Alla informanter är också överens om att det behövs mer tid. Vi vet att det 
bara finns så många timmar på ett dygn, man kanske behöver vara fler i ett arbetslag? 
Det kanske är värt att fundera över dessa olika uppgifter man har i ett arbetslag, Vad 
skulle hända om man är fler i ett arbetslag och delar upp dessa olika pedagogiska och 
administrativa uppgifter inom arbetslaget, kanske det skulle bli ett mer effektivt 
arbete?  

Utifrån litteraturen förstår vi att begreppet kvalitet kan uppfattas på många olika sätt. 
Vi förstår också nu efter att vi har gått igenom all litteratur till detta arbete att det 
borde läggas mer vikt i de forskningsarbeten som finns om kvalitet, för att kunna 
arbeta på det mest ultimata sättet med kvalitet inom förskolan. Renblad och Brodin 
(2012) skriver att kvalitet är ett begrepp som ofta används utan eftertanke. Det är 
speciellt kritiskt då man utgår ifrån att en högre kvalitet i förskolan ska leda till bättre 
välbefinnande hos barnen. Efter den här studien inser vi att det är värdefullt att 
komma överens inom en verksamhet om hur man definierar begreppet kvalitet. Vi 
anser även att det krävs mer ingående beskrivningar inom olika styrdokument hur 
begreppet kvalitet bör tolkas och strävas efter. Vi tror att det då blir tydligare hur 
man kan arbeta och sträva efter att skapa en god kvalitet inom verksamheten och i 
och med det skapa möjligheter till bättre välbefinnande hos barn inom förskolan. 
Detta är något som förskolans läroplan styrker där det framgår att förskolan ska 
sträva efter att varje enskilt barn känner trygghet i din identitet och utvecklar tillit till 
sin egen förmåga (Skolverket, 2010).  

Det vi anser skulle vara intressant till fortsatt studie skulle vara att undersöka 
politikers syn på detta ämne. Förstår dom hur viktigt arbetet med kvalitet är inom 
förskolan? Det står i förskolans läroplan att man ska arbeta för att skapa en god 
kvalitet för förskolan men det är väldigt luddigt vad som menas med god kvalitet och 
vad det faktiskt är som utgör en god kvalitet. Vi tror att en lösning skulle kunna vara 
att skapa fler förskolor eftersom barngrupperna är alldeles för stora, förskolor har 
väldigt mycket barn som står i kö och det finns knappt personal som det ser ut idag. 
Med fler förskolor skulle kanske storleken på barngrupperna minska en aning. Vi 
anser inte att man borde sätta in mer personal i alla arbetslag, men fler personal 
skulle kanske underlätta arbetet när någon exempelvis är sjuk. En informant nämner 
även att storleken på personal i arbetslagen har sett ut så som det gör idag väldigt 
länge. Informanten nämner att det som har hänt under de senaste åren är att 
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barngrupperna har blivit större och arbetslagen har blivit tilldelade mer arbete. Vi 
anser i och med detta att man borde få mer tid med annat arbete utöver 
barngruppen, både i arbetslaget och som förskolechef. Med annat arbete menar vi det 
arbete som ska göras utöver att utveckla och lära barnen, så som bland annat 
pedagogisk dokumentation, planera aktiviteter, utvecklingssamtal, utvecklingsarbete, 
temaarbeten, planering, systematiskt kvalitetsarbete, tvätta, städa, duka, diska och 
ibland göra eller ställa i ordning mat. Om alla i ett arbetslag skulle kunna lägga mer 
tid på dessa uppgifter skulle det vara att optimalt sträva efter att skapa en god 
kvalitet. En informant nämner att det är svårt idag att hinna göra ett pedagogiskt, ett 
förankrat arbete. Det blir istället mer som kartläggning. Vi anser att om 
förskolechefer och arbetslag skulle få mer tid, eller utöka arbetslag kanske det skulle 
bidra till att få en större chans till att sträva efter att skapa en god kvalitet på 
förskolan.  
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Bilaga 1. Missivbrev  

Missivbrev    

Hej! Vi är två studenter från förskollärarutbildningen på Mälardalens Högskola, som 
nu är inne på vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete. Syftet med vårt 
arbete är att ta reda på olika påverkansfaktorer som påverkar kvalitén i arbetslagets 
pedagogiska arbete på förskolan.    

   

Vi kommer att undersöka vilka påverkansfaktorer som finns och hur dessa faktorer 
påverkar det pedagogiska arbetet inom arbetslaget. Vi kommer att undersöka hur 
dessa påverkansfaktorer påverkar arbetslaget och förskolans kvalité. Vi kommer att 
grunda vårt arbete i vår tidigare uppsats där vi skrev om förskollärares 
professionalitet. Vi kommer även att utgå från relevant litteratur. För att få ett 
helhetsperspektiv vi vill intervjua förskollärare, barnskötare och förskolechefer. Om 
det finns möjlighet vill vi gärna intervjua hela arbetslaget och förskolechefen 
individuellt. Intervjun kommer att bestå av 10 frågor. Intervjun planeras mellan 30-
45 minuter och vi hoppas att du har möjlighet att delta.    

   

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 
principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan 
du när som avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer 
att behandlas konfidentiellt och det sammanfattade resultatet kommer enbart att 
användas i denna studie. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen 
att kontakta oss eller vår handledare för mer information.    

    

Med Vänliga Hälsningar    

Daniella Ponce, dpe12001@student.mdh.se   

Sandra Forsberg, sandraforsberg88@gmail.com   

Handledare: Hans-Olof Gustavsson    

E-post: hans-olof.gustavsson@mdh.se     

Tel. 016 15 51 34     
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Bilaga 2. Intervjufrågor  
Intervjufrågor för arbetslaget  

Ålder?  

 Yrke?   

Hur länge har du jobbat inom förskolan?  

• Vad tycker du om de olika kvalitetsarbeten som ni arbetar med på er förskola?  

• Tycker du att dessa kvalitetsarbeten gynnar och utvecklar verksamheten?  

• Om du skulle få göra någonting annorlunda kring kvalitetsarbete, vad skulle du 
göra då?  

• Vad tycker du kännetecknar kvaliteten på den här förskolan?  

• Ser du andra faktorer som kan påverka kvaliteten på er förskola? -Påverkar dessa 
faktorer ditt pedagogiska arbete?  

• Vad tycker du om samarbetet mellan pedagog och förskolechef?  - Anser du att 
detta samarbete påverkar kvaliteten? Hur?  

• Vad tycker du om samarbetet mellan förskolechef och myndighet/ huvudmän? - 
Anser du att detta samarbete påverkar kvaliteten? Hur?  

• Känner du till vad din förskolechef definierar som kvalitet?  

• Känner du till vad dina kollegor definierar som kvalitet?  Tror du att dina 
kollegor känner till din syn på kvalitet?  

 
 
 
Intervjufrågor för förskolechefen  

Ålder?  

 Yrke?   

Hur länge har du jobbat inom förskolan?  

Hur arbetar du på din enhet för att utveckla kvalitén på förskolan?  

• Vad tycker du om de olika kvalitetsarbeten ni jobbar med?   

• Tycker du att dessa kvalitetsarbeten utvecklar verksamheten? - Om du skulle få 
göra någonting annorlunda inom ert kvalitetsarbete, vad skulle du göra då?  

• Vad tycker du kännetecknar god kvaliteten på den här förskolan?   

• Ser du andra saker som kan påverkar kvaliteten negativt på er förskola - Påverkar 

dessa ditt arbete som förskolechef?  Vilka samarbetar du med? (myndigheter, 

huvudmän)  Vilka chefer har du?  

• Vad tycker du om samarbetet med högre chefer?   

• Påverkar ditt samarbete med högre chefer kvaliteten på din förskola?   

• Hur arbetar du för att verksamheten utgår och utvecklas från de nationella 
målen?  
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• Tycker du, som förskolechef att du får rätt förutsättningar att kunna ge dina 
medarbetare de verktyg som de behöver för att arbeta efter de nationella målen? 
-Tycker du att det ovan påverkar kvaliteten?  

• Känner du till vad dina medarbetare definierar som kvalitet?   

• Tror du att dina medarbetare känner till din syn på kvalitet? Tack för din 
medverkan!  

 


