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Sammanfattning 
 

I skollagen beskrivs att god kvalitet i skola och förskola som arbetar med ständiga 

förbättringar, gynnar barns lärande och detta i sin tur är en av de viktigaste 

faktorerna för barns och ungdomars välbefinnande.  

 

Detta examensarbete utgick från författarnas förförståelse att det finns 

förbättringsmöjligheter inom förskolans kvalitetsutveckling. Som avgränsning 

valdes att studera hur analyser kan ge underlag för kvalitetsarbetet och syftet med 

detta examensarbete var att identifiera och beskriva analysmetoder som kan 

användas inom arbetet med ständiga förbättringar för kvalitetsutveckling inom 

förskolan.  

 

En kvalitativ undersökning genomfördes på två förskolor som erhållit 

kvalitetsutmärkelser. Den genomfördes genom intervjuer av förskolechefer samt 

tolkning av dokument. 

 

Vid den jämförande analysen av teori och empiri konstaterades att analysmetoder i 

de undersökta förskolorna fanns. Cykliska processer och reflektionens betydelse 

kunde också identifieras. 

 

Nyckelord: Kvalitetsutveckling, förskola, analysmetoder, processer, reflektion 
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Abstract 

 
The Act of Education outlines that good quality in schools and preschools, focusing 

on continuous improvement, promote children’s learning and this in turn is on of the 

most important factors for child and youth welfare.  

This thesis was based on the authors´ pre-understanding that there are opportunities 

to improvement in the quality of preschools. The focus was on studying how 

analyses can provide a base for quality work, and the purpose of this study was to 

identify and describe the analytical methods that can be used in the process of 

continual improvement for quality development in preschools. 

A qualitative study was conducted in two preschools that have received quality 

awards. It was conducted through interviews with the preschool principals and 

through studies of various documents. 

In the comparative analysis of theory and empirical data, it was made clear that there 

was a regular analysing process going on at the investigated preschools and an 

emphasize of reflection could also be identified. 

 

Keywords: Quality development, preschool, analytical methods, processes, 

reflection 
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Förkortningar med förklaring 

 

Förkortning Förklaring Referens 

BRUK Bedömning, Reflektion, 

Utveckling, Kvalitet är ett analys-

verktyg som fram till 2012 varit 

till hjälp för skolan att analysera 

kvalitetsarbetet. Är under 

revidering och uppdatering under 

2013, enligt Skolverkets hemsida. 

www.skolverket.se/skolutveckling/ 

kvalitetsarbete/ipraktiken 2013-04-

12 

EFQM European Foundation for Quality 

Management är en organisation 

som delar ut en europeisk 

kvalitetsutmärkelse med fokus på 

kunder och processförbättring, The 

European Quality Award. 

Nyckelbegrepp är ledarskap, 

kvalitetsstrategi och förbättrings-

arbete inom samtliga processer. 

Ljungberg & Larsson 2012, 

Bergman & Klefsjö 2011,  

Sörqvist 2008 

MBNQA Malcolm Baldrige National 

Quality Award är en amerikansk 

kvalitetsutmärkelse med syftet att 

höja kvalitetsmedvetandet hos 

amerikanska företag och skapa 

verktyg för både intern och extern 

utvärdering. MBNQA använder 11 

grundläggande värderingar: 

Ledarskap, strategisk planering, 

fokus på kund och marknad, 

information och analys, 

delaktighet och utveckling av 

medarbetare, utveckling och 

styrning av processer, 

verksamhetens resultat. 

Bergman & Klefsjö 2011, s. 531, 

Sörqvist, 2008 

PDSA/PDCA Plan Do Study Act /  

Plan Do Check Act 

Modell som beskriver 

förbättringsarbetet som en cyklisk 

och kontinuerlig process. 

Bergman & Klefsjö 2011, 

Sörqvist, 2008,  

Ljungberg & Larsson 2012 

PISA Programme for International 

Student Assessment. Projekt som 

undersöker i vilken grad 

utbildningssystemet bidrar till att 

15-åriga elever är rustade att möta 

framtiden. 

www.skolverket.se/statistik-och-

analys/internationella-studier 

2013-06-03 

SIRIS Skolverkets Internetbaserade 

Resultat- och 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier
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kvalitetsInformationsSystem. 

SIQ Swedish Institute for Quality 

Svenska institutet för kvalitet. 

Bergman & Klefsjö, 2011 s. 546, 

Sörqvist, 2008 

SIQ-modellen  En modell för kundorienterad 

verksamhetsutveckling vilket 

utgör basen för Utmärkelsen 

Svensk kvalitet. Modellen består 

av de 13 värderingarna: 
Kundorientering, engagerat 

ledarskap, allas delaktighet, 

kompetensutveckling, långsiktighet, 

samhällsansvar, processorientering, 

förebyggande åtgärder, ständiga 

förbättringar, lära av andra, 

snabbare reaktioner, faktabaserade 

beslut och samverkan. 

Bergman & Klefsjö, 2011, s. 547, 

Sörqvist, 2008 

TQM Total Quality Management 

innebär att kvalitetsarbetet är ett 

offensivt ständigt pågående arbete. 

Med offensiv menas att aktivt 

förebygga och förbättra och inte 

kontrollera och reparera. Genom 

ordet utveckling blir 

kvalitetsarbetet ett ständigt 

pågående arbete, inte ett speciellt 

projekt, utan utveckling av 

processer och de människor som 

arbetar inom dem. Ledningen bör 

vara intresserad av kvalitetsfrågor 

och vara förebilder. 

 

Bergman & Klefsjö, 2011 
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Begrepp i bilaga/tabellform 

Begrepp Förklaring Referens 

Analys 

 

 

”Analys innebär att undersöka olika 

delar av ett underlag och komma fram 

till ett tydligt resultat som 

sammanställer delarna till en helhet.” 

Syfte med analys är att skapa 

förståelse 

Skolverkets allmänna råd för 

det systematiska 

kvalitetsarbetet, 2013 

                                      

Ljungberg & Larsson, 2012 

Delaktighet 

 

 

Med utgångspunkt från en positiv 

människosyn, den som ges 

förutsättningar att göra ett bra jobb, 

kommer att engagera sig i sitt arbete 

och därmed bidra till förbättrad 

kvalitet. 

Bergman & Klefsjö, 2011 

Kund 

 

 

”organisation eller person som 

mottar en produkt” 

Inom offentlig sektor används ordet 

brukare för kund. 

Bergman & Klefsjö, 2011, s. 

31 

Bergman & Klefsjö, 2011 

Kvalitet 
 

 

“kvaliteten på en produkt är dess 

förmåga att tillfredsställa, och helst 

överträffa, kundernas behov och 

förväntningar”. 

Bergman & Klefsjö 2011, s. 25 

Pedagogisk 

dokumentation 

Dokumentation som synliggör 

lärandet.  

Skolverkets stödmaterial om 

uppföljning, utvärdering och 

utveckling i förskolan (2012) 

Process 

 

”En process är ett repetitivt använt 

nätverk av i ordning länkande 

aktiviteter som använder information 

och resurser för att utifrån ett givet 

behov skapa ett värde som 

tillfredsställer behovet” 

Ljungberg & Larsson, 2012, s. 

60 

Qualis Ett lärande nätverk bestående av 

förskolor, skolor och kommuner.  

www.q-steps.se 

Suboptimering 

 

 

En lösning på ett komplicerat problem 

som indikerar på att det finns en risk att 

få en lösning som inte är den bästa 

tänkbara då man delar upp problemet i 

hanterbara delar. 

NE.se (nationalencyklopedin) 

 

Systematisk 

 

Ordnad, planmässig Saol.se (svenska akademins 

ordlista) 

Totalkvalitet 

 

 

”att uppnå största möjliga kundvärde i 

alla led till lägsta möjliga kostnad” 

Sörqvist, 2008. s25 

 

Verksamhetsanalyser 

 

MBNQA, EFQM och SIQ har 

utvärderingsmodeller som används för 

att göra analyser av verksamheters 

kvalitet. 

Bergman & Klefsjö, 2011, 

Sörqvist, 2008 
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1 Inledning  

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet, att det finns ett behov av 

kvalitetsutveckling i skola och förskola för att främja en hälsosam utveckling för barn och 

ungdomar i ett nationellt och globalt perspektiv. Kapitlet avslutas med problemformulering 

och syfte. 

1.1 Bakgrund 

På en alltmer global arbetsmarknad med accelererad utvecklingstakt inom bland annat 

informationsteknologi och med krav på anpassning utifrån olika regelverk ställs stora krav på 

kvalitetsarbete och ständiga förbättringar inom de flesta verksamheter (Sörqvist, 2008) 

Förmågan till utveckling och förändring är mycket eftersträvansvärd och enda alternativet för 

långsiktig överlevnad. Kvalitetsforskare med denna uppfattning betonar att generellt gäller det 

att arbeta med ständiga förbättringar (Lilja, 2010). Inom såväl offentlig som privat sektor 

förekommer arbete med ständiga förbättringar. Valladi (2009) beskriver i SIQs egen 

intervjuanalys att det är främst inom offentlig sektor som förbättringspotentialen är som störst. 

Lagrosen och Lagrosen (2009) menar att mänsklig kvalitetsutveckling har många 

beröringspunkter med hälsofrämjande arbete. Karolinska institutet beskriver att de arbetar och 

ständigt förbättrar verksamheten (www.karolinska.se). Toyota använder begreppet Kaizen (att 

förändra till det bättre) och att ständigt fokusera på förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2011). 

I västvärlden omformulerades dessa filosofier och strategier till Lean. I Östersundsposten 13 

april 2013 kan man också läsa rubriken ”Toyotas modell ska sätta fart på landstinget”. I 

artikeln framgår att det handlar om att förkorta ledtider och att arbetet sker med 

medarbetarnas delaktighet.   

 

I de flesta organisationer idag finns det någon form av pågående förbättringsarbete. Det 

svenska skolsystemet omfattas också av ett systematiskt kvalitetsarbete. Krav på 

kvalitetsarbete inom skolan har funnits sen 1 november 1997 (SFS 1997:702), då lagkrav på 

kvalitetsredovisning beslutades för skolan. Begreppet kvalitetsredovisning finns inte längre i 

styrdokumenten men kraven på dokumentation och systematik har skärpts med den nya 

skollagen. I Skollagen beskrivs att god kvalitet i skola och förskola som arbetar med ständiga 

förbättringar gynnar barns lärande (SKOLFS 2012:98) och detta i sin tur är en av de viktigaste 

faktorerna för barns och ungdomars välbefinnande (Renblad & Brodin, 2012). Något som kan 

vara till hjälp för att utveckla skolan med ständiga förbättringar är SIQ som arbetar för att öka 

medvetenheten av systematiskt kvalitetsarbete i det svenska samhället (Bergman & Klefsjö, 

2011, Sörqvist, 2008). I ett examensarbete (Sterner Thörnlund, 2012) visas att 

elevprestationer i årskurs 9 är bättre än det nationella genomsnittet på de skolor som mottagit 

utmärkelsen Bättre skola. Byleskolan i Täby mottog utmärkelsen Bättre skola 2012 och SIQ 

motiverade utmärkelsen så här:    

       
I en miljö som kännetecknas av allas engagemang och delaktighet har Byleskolan 

med processledning som grund skapat ett mycket väl fungerande systematiskt 

kvalitetsarbete med fokus på eleven. Alla medarbetare har information om skolans 

samtliga processer och arbetsflöden och utveckling sker under ledning av en tydlig, 

tillgänglig och drivande rektor som har en nära koppling till verksamheten. Beslut 

baseras på en mängd fakta från bl.a. kund- och medarbetarenkäter samt analyser av 

kunskapsresultat. Medarbetare tar ansvar genom att identifiera 

http://www.karolinska.se/
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förbättringsområden, komma med förslag på lösningar och tillsammans arbeta för 

en bättre skola. Därför är Byleskolan en klar inspirationskälla och nationell förebild 

för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av 

(SIQ.se, 2013-02-23 10.41). 

   
Trots krav på kvalitetsarbete i skolan, visar rapporter att grundskolan i Sverige tappar mark 

gentemot omgivande länder. Exempelvis TIMSS, Trends in International Mathematics and 

Science Study 2011, (Skolverket, rapport 380, 2012) visar att elever i åk 4 och 8 visar svaga 

resultat i matematik och naturvetenskap jämfört med övriga länder i studien. Studien visar 

även att kunskapsutvecklingen mellan åk 4 och 8 är låg samt att föräldrars 

utbildningsbakgrund slår igenom i resultatet. En annan studie, PISA, Programme for 

International Student Assessment, visar i stort på samma tendenser (Skolverket, 2013). 

 
Svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik har försämrats 

under 2000-talet. I naturvetenskap presterar svenska elever idag under det 

internationella genomsnittet. Den svenska skolan har också blivit mindre 

likvärdig och de elever som inte når upp till en grundläggande läsförståelse har 

blivit allt fler. Det visar resultaten från PISA 2009 (Skolverket 2013). 

 

Jämförelserna är viktig för att synliggöra en nedåtgående nationell trend som är avgörande för 

att skapa ett hållbart samhälle inför framtiden. Välutbildade elever är viktiga både för att 

uppfylla dagens krav på arbetskraft, men även för att utveckla kompetenser som är 

nödvändiga i framtiden. För att Sverige ska vara en god aktör i ett globalt samarbete, bör 

verksamheter som förskola och skola ständigt utvecklas, vilket stärks utifrån teorin “Den som 

slutar att bli bättre slutar snart att vara bra” (Bergman & Klefsjö, 2011). Förbättringsarbete 

behöver inte vara svårt, men kräver kunskap och det borde vara en profession som ingår i alla 

yrken idag (Sörqvist, 2008).   

 

I Skolinspektionens rapport 2010:10 står det om den kvalitetsgranskning av 40 skolor som 

visar att det endast är ett fåtal skolor som har ett systemtänkande och bedriver att 

helhetsinriktat kvalitetsarbete. I de högre årskurserna har skolorna kommit längst i att 

beskriva de enskilda elevernas kunskapsutveckling, men sämst är skolorna att analysera vad 

resultaten beror på, och då i synnerhet på en mer övergripande skolnivå. De slutsatser som 

Skolinspektionens rapport visade var att rektorer och lärare ska ta ett kollektivt ansvar för att 

analysera för att förbättra elevresultaten. Detta arbete ska bedrivas med ett helhetsperspektiv 

från årskurs 1-9, där resultaten ska sättas i relation till skolans organisation och 

undervisningens kvalitet på gruppnivå snarare, än på den enskilde elevens förutsättningar, 

skriver skolinspektionen  

 
bör kvalitetskedjan med uppföljning, utvärdering och åtgärder 

användas (Skolinspektionen 2010:10) 

 

Skolinspektionen (2012:7) skriver att skolor med rektorer som arbetar aktivt med processerna, 

har förtroende för lärarna, arbetar med ett professionellt bemötande där öppenhet, tillit och 

respekt är ledord är på en god väg i utvecklingsarbetet. Skolinspektionen (2010:10) skriver att 

de skolor som lyckats med att arbeta systematiskt kring utvecklingsarbete har analyserat på 

individ-, grupp- och organisationsnivå.  Med grupp kan menas exempelvis klass eller 

undervisningsgrupp. 

 

För att visa vikten av kvalitetsutveckling för alla skolformer så utser SIQ (Siq.se) även 

förskolor som mottagare av utmärkelsen Bättre skola.  
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För förskolans del så visar Pramling-Samuelsson och Sheridan (2010) att kvaliteten i 

förskolan varierar. Detta innebär att en av huvuduppgifterna som de svenska förskolorna har, 

att erbjuda lika möjligheter för lärande till alla barn, negligeras. Duncan (2003) beskriver att 

kvaliteten i förskolan för de små barnen har betydelse för den kognitiva utvecklingen, såsom 

socialisering och inlärningsförmåga.  

 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) har undersökt förskollärares kompetens 

som är i förändring. Resultatet blev krav på följande kompetenser i tre nivåer: Kompetens att 

veta vad? Kompetens att veta varför? Kompetens att veta hur? En slutsats som formulerats är 

att förskollärares uppdrag är ett uppdrag i förändring: 

 
Being a part of complex ecological system with increasingly global dimensions, 

preschool teaching is a profession in change (Sheridan et al. 2011). 

 

1.2 Problemformulering 

Utifrån ovanstående så ser vi att det både utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv 

samt vår egen förförståelse finns ett behov av att studera förskolor och skolor som lyckats väl 

med sitt systematiska kvalitetsarbete. Hela processen från planering, genomförande, resultat 

samt analys är intressant eftersom den utpekats i litteraturen som avgörande för att hitta 

förbättringsmöjligheter som ökar kvaliteten inom olika verksamheter. 

 

Detta examensarbete fokuserar på förskolans systematiska kvalitetsarbete eftersom en tidig 

god verksamhet gynnar barnen även senare. I förskolan finns inte data som betyg eller 

nationella prov som kan ligga till grund för analys av resultat, utan kravet ligger på analys av 

verksamhetens processer. Såsom det beskrivs i bakgrunden är analysarbetet ett viktigt 

förbättringsområde.  Även Anna Ekström, generaldirektör Skolverket formulerade att analyser 

det viktigaste området att förbättra på konferensen Bättre skola i Göteborg (Personlig 

information, 23 januari 2013).  

 
1.2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att identifiera och beskriva analysmetoder som kan 

användas inom arbetet med ständiga förbättringar för kvalitetsutveckling inom förskolan.  

 
För att uppnå syftet bör dessa frågor besvaras: 

 Vilka analysmetoder använder förskolor som erhållit utmärkelser? 

 Vilka arbetsprocesser är det som leder fram till att få ett underlag för analyser? 
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2 Teoretisk referensram  

Detta kapitel beskriver de teorier som författarna utgår ifrån i examensarbetet se figur 2.1; 

2.1 Kvalitetsutveckling ur ett övergripande perspektiv. 2.2 Hörnstensmodellens sex 

hörnstenar i kvalitetsutveckling. 2.3  Ständiga förbättringar samt 2.4 Analyser. Inom varje 

teoriavsnitt tillkommer ett skolperspektiv. Teoriavsnittet avslutas med 2.5 

Kvalitetsutmärkelser med fokus på skola/ förskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.1: Författarnas angreppssätt på teoridelen. Kvalitetsutveckling och vad systematiskt kvalitetsarbete 

innebär, Hörnstensmodellen vad den innebär. Mer fördjupande teorier kring ständiga förbättringar och slutligen 

fördjupande teorier kring analyser. 

 

 

2.1 Kvalitetsutveckling 

Total quality management, TQM omfattar till exempel hörnstensmodellen och PDSA 

(Bergman & Klefsjö, 2011) och motsvarar på svenska offensiv kvalitetsutveckling vilket 

innebär att kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete. Med offensiv menas att aktivt 

förebygga och förbättra och inte kontrollera och reparera. Genom ordet utveckling blir 

kvalitetsarbetet ett ständigt pågående arbete, inte ett speciellt projekt, utan utveckling av 

processer och de människor som arbetar inom dem. Ledningen bör vara intresserad av 

kvalitetsfrågor och vara förebilder. 

 

Zeithaml et al. (1990; Bergman & Klefsjö 2011) Kvalitetsdimensioner på en tjänst är 

pålitlighet - avser jämnheten i resultatet, trovärdighet - att kunna lita på, tillgänglighet- hur 

lätt det är att få kontakt, kommunikationsförmåga - förmågan att kommunicera med kunden så 

att den förstår, tjänstvillighet- viljan att hjälpa kunden, artighet- uppförande, omtanke och 

vänlighet, inlevelseförmåga- förmåga att leva sig in i kundens situation, omgivning – den 

fysiska miljön som kunden befinner sig i. 

2.1 Kvalitetsutveckling 

2.2 Hörnstensmodellen 

2.3 Ständiga förbättringar 
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2.1.1 Cykliska processer 

Det finns olika arbetsmodeller för organisationers förbättringsarbete. Bergman och Klefsjö 

(2011) beskriver Demings PDSA-cykel. Se figur 2.2 som beskriver arbetsgången för 

förbättringar som: planera (Plan), gör (Do) studera (Study)och lär (Act). Ibland används 

istället PDCA där Check ersätter Study (Ljungberg & Larsson, 2012, Sörqvist, 2008) I detta 

examensarbete används begreppet PDSA. Ljungberg och Larsson (2012) skriver att det som 

är magiskt med PDSA-cykeln är att den ska vara en del av vardagen, där tidpunkten, varje 

moment, ska genomarbetas på strukturerat sätt och dokumenteras för att ständiga förbättringar 

ska uppstå.  

 
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.2: PDSA-cykeln: Plan-Planera, Do-Gör, Study-Studera, Act-Lär  

(Bergman & Klefsjö, 2011 s. 238 )  

 

 

Även aktionsforskning beskrivs som en cyklisk process, se figur 2.3 (Denscombe 2009). 

Förändring betraktas i denna bemärkelse som en värdefull kunskapskälla.  Aktionsforskning 

innebär en småskalig forskning, vilken också kan anknytas till den praktik som man verkar i. 

En av de vanligaste typerna av aktionsforskning syftar till att förändra den professionella 

självutvecklingen.  För den professionelle kan aktionsforskningen användas som en väg till en 

noggrann, systematisk datainsamling med befintliga resurser och med reflektion. Reflektionen 

måste dock vara systematisk om den ska vara karaktäristisk med aktionsforskning.  
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Figur: 2.3 Aktionsforskningens cykliska process  (Denscombe 2009 s.173). 
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2.1.2 Kvalitetsutveckling inom förskola och skola 

Mellan 1997 och 2010 fanns krav på kvalitetsredovisning, men det systematiska 

kvalitetsarbetet reglerades inte. Innan den nya skollagen trädde ikraft och den nya läroplanen 

för förskolan reviderades 2010 fanns analysverktyget BRUK till hjälp för att analysera 

förskolans kvalitet, följande frågor ställdes till hjälp. Detta var i ett cykliskt förlopp i 

förbättringssyfte se figur 2.4: 
Var är vi? För att veta vart vi ska behöver vi först ta reda på var vi är. Det krävs att göra en 

analys av nuläget. Betydelsen av ord och begrepp som används i processen behöver diskuteras 

för att alla inblandade ska få en gemensam begreppsförståelse. Ofta tas det för givet att alla 

tolkar ordens betydelse lika. Därefter är det viktigt att beskriva var verksamheten står just nu. 
Vart ska vi? Först när vi tagit reda på hur nuläget ser ut, är det dags att ställa frågan: ”vart 

ska vi?” I den här fasen sätts mål upp och det bestäms hur de ska följas upp och utvärderas. Ju 

konkretare målformuleringar desto bättre. Ord och begrepp som de inblandade tolkar lika ska 

användas. 
Hur gör vi? Planera in konkreta, avgränsade och kommunicerade aktiviteter som ska leda 

fram till målet. Gör klart vem som bär ansvaret för aktiviteterna och vad ansvaret innebär. 
Hur blev det? När åtgärderna är genomförda vill vi veta hur resultatet blev och reflektera 

över processen utifrån den dokumentation vi har. På vilket sätt har åtgärderna lett till att 

verksamheten utvecklats? Ledde åtgärderna till förbättrad måluppfyllelse? Vilka insikter har 

vi fått? Vilka nya kunskaper? Vilka nya frågeställningar? Denna fas kan fungera som ett nytt 

nuläge. (Skolverket, www.skolverket.se/skolutveckling.kvalitetarbete/ipraktiken 2013-04-05) 

 

 

Figur 2.4: BRUKs cykliska process; Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?                                              

(www.skolverket.se/skolutveckling/kvaltietsarbete/ipraktiken 2013-04-05) 

 

Uppdraget med kvalitetsutveckling inom förskolan och skolan förändrades i och med den nya 

Skollagen (SKOLFS 2012:98). Den styr det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med 

läroplanerna. Arbetet inriktas på att det ska leda till att uppfylla de nationella målen för 

http://www.skolverket.se/skolutveckling.kvalitetarbete/ipraktiken
http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvaltietsarbete/ipraktiken
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utbildningen. Kravet är att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och 

kontinuerligt ska följa upp och analysera resultaten och därefter planera och utveckla 

utbildningen. Syftet med kvalitetsarbete inom skola och förskola är att målen för utbildningen 

nås, men också skapa en delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till 

eventuella brister. 

  

I Skolverkets allmänna råd med kommentarer gällande systematiskt kvalitetsarbete för 

skolväsendet (SKOLFS 2012:98), står det att med systematiskt, strukturerat och kontinuerligt 

menas uthålligt kvalitetsarbete med fokus på långsiktighet och utveckling. 

 

Skolinspektionens rapport (2012:7) skriver att ett viktigt utvecklingsområde är förskollärarnas 

och arbetslagets ansvar att genomföra och följa varje barns utveckling med dokumentation 

och analys. I kvalitetsarbetet saknas användandet av kunskapen från uppföljningen och 

analysen av varje barns lärande för att sedan utvärdera vad som förskolan behöver utveckla. 

Skolinspektionen skriver att kvalitetsarbetet gärna blir något som svävar ovanför den dagliga 

praktiken i förskolan och som ”görs” vid utvärderingsdagar, en eller två gånger per år. 

Resultatet presenteras oftast som beskrivningar på genomförda aktiviteter, utan analys av vad 

dessa aktiviteter har betytt för barnens lärande och utveckling, eller vilka konsekvenser det 

fått för förskolans verksamhet. Rapporten visar på att kvalitetsarbete ofta betraktas som något 

svårt, som förskolechefen kanske ska hålla på med. Det finns ett behov av att förskolans 

medarbetare i högre utsträckning ser på kvalitetsarbetet som en del av det pedagogiska 

arbetet, att de har ansvar för att själva vara delaktiga i att utforma kvalitetsarbetet för att ett 

förbättringsarbete ska bli möjligt. I rapporten beskrivs vidare att kvaliteten i förskolan ska 

bedömas utifrån ett relationellt processinriktat perspektiv för att fånga kvalitén i samspels- 

miljö- och lärandeaspekter och syftet med utvärderingen i förskolan är att få kunskap om dess 

kvalitet, på verksamhetens organisation, dess innehåll och genomförande, hur det kan 

utvecklas så att varje barn ges de bästa förutsättningar för lärande och utveckling. 

 
Det är viktigt att förskolechefen respektive rektorn analyserar och bedömer enhetens 

samlade resultat och utvecklingsbehov på såväl grupp-, klass- som 

enhetsnivå.(SKOLFS 2012:98). 

 

Både i Skolinspektionens rapport (2012:7) och i Skolverkets allmänna råd till det 

systematiska kvalitetsarbetet (SKOLFS 2012:98)) står det att på enhetsnivå så ska resultaten 

analyseras. Till hjälp har förskolechef både förskollärare, barnskötare och andra pedagoger 

som använder vetenskap och beprövad erfarenhet för att få fram orsakerna till varför resultatet 

blivit som det blivit. Om inte tillräckligt med information kommit fram, krävs ytterligare 

uppföljningar för att kunna få fram orsaker för att införa insatser för att de nationella målen 

ska nås. Här är det viktigt att ta tillvara på de pedagogiska processerna. Både på 

huvudmannanivå och på enhetsnivå är det viktigt att analysera hur förutsättningarna och 

arbetsprocesserna påverkar måluppfyllelsen. På enhetsnivå bör analys av betydelsen av hur 

undervisningstiden utnyttjas, hur personalens kompetens, värderingar och förhållningssätt 

påverkar barnens lärande. Det är bra om enheten gör analyser kontinuerligt under året, gör 

delanalyser för att ständigt följa upp om målen uppnåtts. Det är viktigt att personalens 

dokumentation och reflektioner används samt tillämpas i kvalitetsarbetet både på 

huvudmannanivå och på enhetsnivå.  Som stöd till kvalitetsarbetet finns Skolverkets statistik, 

uppföljningar och stödmaterial, samt Skolinspektionens tillsynsrapporter och 

kvalitetsgranskningar. 
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Pramling-Samuelsson och Sheridan (2010) visar att kvaliteten i förskolan varierar. Detta 

innebär att en av huvuduppgifterna som de svenska förskolorna har är att erbjuda lika 

möjligheter för lärande till alla barn vilket negligeras då det saknas en tydlig koppling mellan 

huvudmannens uppdrag för likvärdighet och förskolornas uppdrag. Duncan (2003) beskriver 

att kvaliteten i förskolan för de små barnen har betydelse för den kognitiva utvecklingen, 

såsom socialisering och inlärningsförmåga vilket spelar roll för deras fortsatta utveckling 

inom skolsystemet. Renblad och Brodin (2012) har genom intervjuer av förskolechefer 

kommit fram till att kvalificerade pedagoger har stor betydelse för barns hälsa och 

välbefinnande. Resultatet visar att god kvalitet i förskolan med kvalitetshöjande arbete är 

nödvändigt för förskolans utveckling med fokus på lärprocesser på barns förmågor, att det är 

viktigt att skapa trygghet och att barn känner sig bekräftade, att bygga sitt lärande tillsammans 

och en av förskolecheferna menar att kvalitet handlar om värdegrund och förhållningssätt. När 

personalen har barns lärande i fokus observerar, dokumenterar och analyserar de för att få syn 

på kvaliteten och för att sedan reflektera kring den. 

 

Den pedagogiska dokumentationen inom förskolan är ett obligatoriskt verktyg som ska 

användas utifrån individ- och verksamhetsnivå för att på ett systematiskt sätt användas i 

kvalitetsarbetet.  I Skolverkets stödmaterial, (2012) står det att dokumentationen ska följas 

upp och analyseras för att utvärdera om förskolan är en god lärandemiljö. Den pedagogiska 

dokumentationens betydelse som en aktiv agent för att utveckla och förbättra verksamheten. 

Se figur 2.5. 

 

 

Figur 2.5: Skolverkets bild av att kvalitetsutveckling är en cyklisk process som innehåller faserna Följa upp (var 

är vi?), analysera (var ska vi?), planera och genomföra (hur gör vi?). Därefter ny uppföljning för nytt nuläge. 

Varje fas kräver en analys (SKOLFS 2012:98, s. 25). 
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Pedagogisk dokumentation innebär att synliggöra lärandet, vilket också kan vara ett sätt att 

synliggöra processerna i förskolans verksamhet och som därför kan användas för att bedöma 

verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och synliggöra vilka utvecklingsbehov som finns. 

Dokumentationen blir pedagogisk dokumentation genom att göra barnen delaktiga och 

tillsammans reflektera över vad barnen observerat och kommit ihåg av vad de själva och 

andra har gjort. I arbetslagen används dokumentationen till att tillsammans reflektera och 

diskutera vad som händer och sker i barngruppen och därigenom utveckla planeringen och 

organisationen av verksamheten. Därefter kan förbättringar genomföras och göras och 

återigen är dokumentationen ett viktigt verktyg för att dokumentera förbättringarna. 

 

2.2 Hörnstensmodellen för offensiv kvalitetsutveckling 

Bergman och Klefsjö (2011) talar om hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (TQM) med 

värderingarna: sätt kunderna i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta 

ständigt med förbättringar, skapa förutsättningar för delaktighet och ett engagerat ledarskap 

som i alla dess delar ska samverka för kvalitetsarbetet. Dessa hörnstenar ska sedan stödja 

lämpliga arbetssätt och verktyg i syfte att arbeta offensivt med kvalitetsutveckling. Se figur 

2.6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            
 

Figur 2.6: Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2011, s. 39) 

 

2.2.1 Sätt kunderna i centrum 

 Att sätta kunderna i centrum innebär att aktivt arbeta för att ta reda på vad kundernas behov 

är och vad de vill ha och därigenom systematiskt arbeta med utveckling för att ständigt 

tillfredsställa och överträffa kundens behov och förväntningar. Centrering till kunden gäller 

både extern och intern kund, den externa kunden är den som förväntas köpa varor och tjänster 

och de interna kunderna är medarbetarna inom företaget eller organisationen. Genom att 

tillfredsställa och vara attraktiv för de interna kunderna - medarbetarna ökar chanserna att de 

skapar förutsättningar för att arbeta aktivt för att tillfredsställa de externa kunderna. Bergman 

och Klefsjö (2011), hävdar att sätta kunderna i centrum är centralt i dagens synsätt på kvalitet, 

att kvalitet måste värderas och ställas i relation till kundernas förväntningar.  
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Att utgå från barn och elever beskrivs så här i skollagen: 
 

 I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets 

bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets 

inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt 

uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (Skollagen 1 kap. 10 

§). 

 

 

Duncan (2003) skriver att de första åren är avgörande för barnets kognitiva, sociala, 

emotionella och moraliska utveckling.  

 

2.2.2 Basera beslut på fakta 

Basera beslut på fakta innebär att inte låta slumpfaktorer ha en avgörande betydelse för 

beslutsfattandet utan att det krävs kunskap om variation och att kunna skilja på verkliga 

orsaker från “brus” (Bergman & Klefsjö 2011). Att ta fram fakta och strukturera information 

innebär också ett krav på förmåga att analysera. I arbetet med att samla in, strukturera och 

analysera numerisk och verbal information finns de sju förbättringsverktygen och de sju 

ledningsverktygen.  

 

Skolverket samlar regelbundet in faktaunderlag från skolorna. Detta publiceras sedan i 

databasen SIRIS för att möjliggöra jämförande analyser av olika skolor och deras resultat, 

vilket är avsett att användas för att basera beslut på fakta.  
 

2.2.3 Arbeta med processer 

 
 En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkande aktiviteter som 

använder information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa ett värde 

som tillfredsställer behovet (Ljungberg & Larsson, 2012, s. 18). 

 

Målet för processen är att få fram det slutresultat som produceras med så lite resurser som 

möjligt och samtidigt tillfredsställa kunderna. Ljungberg och Larsson (2012) beskriver att 

genom att arbeta med processer finns ett intresse av att skapa ett värde för kunden samt att 

kundtillfredsställelse och verksamhetens resurser och kompetens tillvaratas på bästa sätt. 

Genom att identifiera sina huvud- stöd- och ledningsprocesser kan inriktningen emot 

kärnverksamheten säkerställas, för vilka verksamheten finns till. Författarna skriver även om 

att processynsättet betonar vikten av helhetssyn där alla aktiviteter länkas tillsammans från 

behov till kundtillfredsställelse. 
 

Ett processynsätt är det statistiska synsättet (Bergman & Klefsjö, 2011) vilket innebär att varje 

enskild observation eller mätning är en del av den information som krävs för att se hur väl 

processen fungerar och vad som kan förbättras.  

 

I de allmänna råden för det systematiska kvalitetsarbetet skriver man om vikten av en 

arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig. Detta innebär enligt Skolverket att 

verksamheternas resultat kontinuerligt och systematiskt ska följas upp, resultaten ska 

analyseras i förhållande till nationella mål och därefter ska verksamheten planera och utveckla 

utbildningen (SKOLFS 2012:98). 
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Skolverkets stödmaterial (2012) beskriver hur pedagogerna ska observera och dokumentera 

för att därefter reflektera tillsammans med kollegor över den pedagogiska lärprocessen och 

hur väl den fungerar för barnen.  
 

2.2.4 Skapa förutsättningar för delaktighet 

En väsentlig hörnsten är att skapa förutsättningar för delaktighet vilket innebär att på olika sätt 

underlätta för alla medarbetare att aktivt kunna delta i kvalitets- och förbättringsarbetet. 

Bergman och Klefsjö (2011) talar om ledorden kommunikation, delegation och utbildning. 

Detta innebär att ta bort hinder från att vara delaktig, men också att det behövs individer som 

måste ta ansvar. Ledningen behöver då stimulera till att utveckla egenskaper som självtillit, 

dialogförmåga, målmedvetenhet och förmåga till medskapande. Även förmåga till 

erfarenhetslärande behöver stimuleras.  

 

Kravet på delaktighet beskrivs så här i skollagen: 
 

 Kvalitetsarbete på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 

förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare 

och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet (Skollagen 4 kap, 

4§). 

 

 

2.2.5 Engagerat ledarskap  

Ett starkt och engagerat ledarskap är mycket viktigt för att åstadkomma en kultur för offensivt 

kvalitetsarbete. Det finns forskning som visar att det är ledare på olika nivåer som är tydliga, 

trovärdiga och skickliga i sin kommunikation som fungerar som föredömen och detta 

genererar engagerade medarbetare som blir delaktiga i kvalitetsarbetet (Bergman & Klefsjö, 

2011).  

 

Ingelsson (2013) beskriver vikten av ett engagerat ledarskap för att skapa en kultur som 

stödjer offensiv kvalitetsutveckling. 

 

Leithwood (2006) beskriver att ledarskapets utgångspunkt i skolan är att skapa förutsättningar 

för förbättring. Rektor är nyckeln till skolans förbättringsprocess genom att ange riktning för 

verksamheten. Han menar att relationer med familjer och samhälle är viktig för det 

kontinuerliga lärandet för personal och elever. 
 

2.2.6 Arbeta ständigt med förbättringar 

Kundkraven på förbättrad kvalitet ökar hela tiden och den tekniska utvecklingen med nya 

lösningar dyker upp. Därför är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och Bergman 

och Klefsjö (2011, s. 46) hävdar: 

 
att den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra 

 

Sörqvist (2008) beskriver att en stor del av problemen inom verksamheter och dess 

förbättringsmöjligheter beror på bristande helhetssyn, suboptimeringar, dålig samordning och 

organisatoriska gränssnitt som bryter naturliga flöden vilket kräver att man behöver en 

strategi för ständiga förbättringar. 
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Figur 2.7: Kvalitetsarbetets huvudmoment: utveckling och förbättring, samt styrning och säkring  (Sörqvist, 

2008, s. 27). 

 

Utveckling och förbättring syftar enligt Sörqvist, (2008) figur 2.7 till att ta initiativ till att lyfta 

den aktuella kvalitetsnivån till en ny och bättre nivå genom utveckling och förbättring. 

Styrning och säkring syftar till att behålla den högre nivån. 

 

2.3 Ständiga förbättringar 

En av Hörnstensmodellens delar är att arbeta ständigt med förbättringar. Som komplement till 

2.2.6 beskrivs här en generell förbättringsprocess. 

 

 

 

 

 

 

       
Figur 2.8: En generell förbättringsprocess, Identifiera, Lösa, Genomföra och Underhålla (Sörqvist, 2008, s.121). 

 

 

En verksamhets förbättringsarbete kan beskrivas med generell förbättringsprocess (Sörqvist, 

2008), som är baserad på de fyra processtegen identifiera, lösa, genomföra och underhålla, se 

figur 2.8. I steget identifiera inhämtas information om verksamheten, dess processer för att 

identifiera lämpliga förbättringsmöjligheter, metoder för utvärdering och analys är viktiga 

delar. I steget lösa finns avsikten att lösa det aktuella problemet med hjälp av ett antal 

tillvägagångssätt och metoder. I steget genomföra är avsikten att implementera vald lösning 

på problemet, vilket också innebär planering av och utveckling av berörda individers 

kunskaper och attityder. I det sista steget underhålla ska de genomförda förbättringarna säkras 

och vidmakthållas över tiden. För att förbättringsprocessen ska bli framgångsrik ska det finnas 

kunskaper om och attityder för förbättringar hos ledning och medarbetare, och en 

välfungerande infrastruktur för att arbeta med förbättringar.  
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förbättring 

Identifiera Lösa Genomföra Underhålla 
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2.4 Analyser 

Ljungberg och Larsson (2012) skriver om analys enligt PDSA-cykeln och dess betydelse för 

verksamhetsutveckling, och menar att tankesättet i modellen kan användas för att analysera 

karaktären hos en process och olika delprocesser och aktiviteter enligt följande: 

 Planerande (Plan) Förberedelse och aktiviteter som skapar en struktur för processens 

huvudinnehåll i arbetet.  

 Utförande (Do) Värdeskapande aktiviteter som ingår i processens syfte. 

 Utvärderande (Study) Aktiveter såsom reflektion, ifrågasättande av 

utförandeaktiviteterna som leder till lärande och därmed förbättring. 

 Korrigerande (Act) Aktiviteter med utgångspunkt i utvärdering som syftar till att 

förbättra processen och för att skapa en bättre prestation, eller förebygga tidigare 

brister (Ljungberg & Larsson, 2012, s. 341). 

Alvesson och Sköldberg (2011) beskriver reflektion som tolkning av tolkning och som något 

som sätter igång självprövning av egna tolkningar. De beskriver en process där kunskap 

bildas genom att först tolkas empirin. Detta därför mätningar, observationer, utsagor från 

intervjupersoner och statistik inte kan stå i en entydig relation till något utanför det empiriska 

materialet. Därefter används en systematisk reflektion på flera nivåer av tolkningen, där 

forskarens person med sin förförståelse och sin kontext bidrar till förståelsen. Författarna 

diskuterar även bredden och mångfalden inom tolkningsrepertoaren. De menar att bland annat 

kreativitet, teoretisk bredd och variation samt metateoretisk reflektionsförmåga spelar roll för 

tolkningen av empirin och att en förutsättning för reflektionen blir att tolkningsrepertoaren har 

bredd och variation. 

Denscombe (2009) menar också att man måste skilja på reflekterande deltagare som vill 

förbättra sin professionella utveckling genom att kritiskt betrakta den egna praktiken och på 

aktionsforskaren som också samtidigt är en reflekterande deltagare som också strävar efter att 

förbättra forskningstekniker som leder till att förbättra och systematisera reflektionen. De 

avgörande punkterna i aktionsforskningen är att den har en direkt återkoppling till praktiken 

och att det är kontinuerlig process, deltagarens identifiering av problem som kritiskt 

undersöks i syfte att förbättra praktiken, innebär också utvärdering som kan föranleda till nya 

forskningsområden. 

Sheridan et al. (2011) skriver om förskollärarnas yrke i förändring och påpekar vikten av 

organisatoriskt lärande genom reflektionen som verktyg för att tillföra en djupare kunskap om 

olika fenomen, situationer i barns lärande och utveckling. Reflektion används huvudsakligen i 

situationer där dokumentation och utveckling är i fokus för att höja förskolans kvalitet. 

 

Ljungberg och Larsson (2012) skriver om analys från datafångst till kunskap. Syftet med att 

mäta är att få kunskap och då är det värdefullt att reflektera över hur kunskap kommer till och 

vad som skiljer information och data från kunskap. För att det ska bildas kunskap som leder 

till handling ifrån information och data tillämpas sex steg se figur 2.9: Fånga data - vilken 

data registreras och när och hur? Sammanställa - den insamlade datan behandlas för att bli 

information. Presentera - hur redovisas resultatet? Kommunicera - till vilka ska informationen 

kommuniceras? Analysera – vem, vad och hur sker analysen? . Åtgärd - utifrån 

informationen, vilka beslut och åtgärder ska den leda till? 
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Figur 2.9: Mätcykel från datafångst till förståelse (Ljungberg & Larsson, 2012, s.252). 

 

Sörqvist (2008) beskriver några analysmetoder.  

 Riskanalys som baseras på en grupp individer med erfarenheter och goda kunskaper 

om den aktuella situationen som genom exempelvis brainstorming identifierar 

tänkbara risker inför ett beslut. Författaren beskriver att det är svårt att lösa problem 

om dess verkliga orsaker inte är kända, orsakerna kan bli permanenta och problemet 

kroniskt, en mycket viktig faktor i förbättringsarbetet är därför att systematiskt hitta 

orsakerna.  

 Analytisk problemlösning används för att identifiera bakomliggande orsaker till 

problemet, orsaksanalys är en systematisk orsaksnedbrytning där det finns en strävan 

att förstå varför ett problem uppstått.  Ett centralt förbättringsverktyg är därför ”5 

Varför? 5 Why?” (Ibid s. 348) där frågan Varför? ställs tillräckligt många gånger för 

att nå fram till grundorsaken. 

 Jämförande analys vilket handlar om att ett problem kan analyseras och lösas med 

hjälp av jämförelser: Jämförelser av processer, aktiviteter och arbetsmoment för att 

troligtvis finna att detta bedrivs på olika sätt och med olika resultat, dessa skillnader 

ligger sedan till grund för att finna orsaker och lösningar.   

 Förstudie och nulägesanalys kan användas för att problem ska kunna förebyggas, 

syftet med detta är att skapa argument till förbättringar och förbättringsprogram, det 

andra är att finna viktiga kunskaper om verksamheten som kan användas för att 

utforma ett förbättringsprogram 

 

Att analysera verksamhetens processer ger många fördelar enligt Sörqvist (2008). 

Möjligheterna att studera verksamheten genom kundens syn och för ett helhetsperspektiv ökar 

avsevärt, både tvärfunktionella problem och suboptimeringar identifieras enklare. 

 
Motari (2012) har studerat hur nerteckning av det egna tänkandet kan förbättra tekniken att 

reflektera. Genom skrivandet utvecklade de som ingick i studien en kunskap från "vandrande 

tankar" till en metanivå, där de fick syn på sitt eget sätt att reflektera i det vardagliga arbetet. 

Författaren menar att genom att bli träna upp sin reflekterande förmåga nåddes en djupare 

självanalys som i slutändan resulterade i att man inte lämnade något outforskat och författaren 

menar också att det bör ingå i varje lärares utbildning att förstå hur man använder reflektion i 

vardagen. 

 

Fånga data 

Sammanställa 

Presentera 

 

Kommunicera 

Analysera 

Åtgärda 

(Revidera) 
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Attard (2012) beskriver hur han som deltagande observatör arbetar i en grupp där reflektion 

startar med att deltagarna skriver ner sina tankar och därefter sker gruppreflektion. Hans 

slutsats är att reflektionen fördjupar det professionella lärandet utifrån pedagogernas behov. 

 

Partanen (2009) beskriver utvärderingsdiskussioner och reflektionens betydelse för att 

stimulera ökad metakognition och medvetenhet om lärandestrategier. 

 

2.5 Utmärkelser  

Det finns flera kvalitetsutmärkelser som byggt upp olika modeller för utvärdering och 

bedömning av organisationer och verksamheter: MBNQA, Malcolm Baldridge National 

Quality Award är den amerikanska utmärkelsemodellen för kvalitetsutveckling och EFQM, 

European Foundation for Quality Management, som idag heter The EFQM Quality Award är 

dess europeiska motsvarighet. I Sverige finns SIQ, Swedish Institute for Quality, vars syfte är 

stimulera kvalitetsutveckling i Sverige. SIQ har flera utmärkelsemodeller till hjälp för att 

analysera och utvärdera svenska företag och organisationer, (Bergman & Klefsjö, 2011, 

www.siq.se). Det finns kommuner i Sverige som har egna kvalitetsutmärkelser som bygger på 

samma princip med självutvärdering och med examinatorer som bedömer och analyserar hur 

väl verksamheter fungerar. 

(http://www.ostersund.se/omoss/ekonomiochkvalitet/kvalitetochresultat/kvalitetspriset.4.7d39

1b3b121a2093c2080001435.html) 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 2.10 SIQs modell (siq.se/Siqmodellen.php 2013-03-10 kl. 14.35) 

 

 

http://www.siq.se/
http://www.ostersund.se/omoss/ekonomiochkvalitet/kvalitetochresultat/kvalitetspriset.4.7d391b3b121a2093c2080001435.html
http://www.ostersund.se/omoss/ekonomiochkvalitet/kvalitetochresultat/kvalitetspriset.4.7d391b3b121a2093c2080001435.html
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SIQ menar att modellen i figur 2.10 är till hjälp för att ställa de frågor som krävs för att få 

fram systematiken på hur väl den egna verksamheten fungerar. Frågor som: 

 
 Hur gör vi för att…?, I vilken omfattning tillämpas de valda arbetssätten? Vilket 

resultat leder det till? Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör? 

(SIQ.se/modellen.php) 

 

 

Självutvärderingen i figur 2.11 är ett arbetssätt som används inom SIQ för att mäta 

värderingarna som ligger till grund för offensiv kvalitetsutveckling inom organisationen, samt 

den kultur som skapats. Samtidigt mäts hur systematiskt och omfattande kvalitetsarbetet är 

inom organistionen. Självutvärderingen har en koppling till PDSA och förbättringscykelns 

fyra faser.  (Bergman & Klefsjö, 2011) 

 

Planering  

(Plan) 

Verksamhetsutveckling  

(Do) 

Analys  

(Study) 

Handlingsplan 

 (Act) 

 

 Varför? 

 När? 

 Hur?  

 Verktyg? 

 

Åstadkom verksamhets-

beskrivning! 

 

Analys av verksamheten: 

 styrkor 

 förbättringsmöjligheter 

     

 

Åtgärdsplan för 

förbättringar.  

 Vad  

 Till när? 

 Av 

vem? 

Figur 2.11: Självutvärderingens fyra faser, (Hellsten & Klefsjö 2001 i Bergman & Klefsjö 2011 s. 556) 

 

 

2.5.1 Utmärkelsen Bättre skola, Utmärkelsens syfte och 
värderingskriterier 

SIQ är ett institut som arbetar för kvalitetsutveckling och de tar fram olika 

utvärderingsverktyg i syfte att motivera företag och organisationer till att planera och 

systematiskt arbeta med kvalitetsarbete för att öka kundnöjdheten och därigenom utveckla 

Sverige gentemot andra länder inom kvalitetsområdet. En av utvärderingsmodellerna är SIQ-

modellen Bättre skola som SIQ driver och utvecklar i samarbete med Skolverket på uppdrag 

av utbildningsdepartementet. Syftet med utmärkelsen och utvärderingsmodellen är att stödja 

utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska förskolor och skolor. Genom 

utmärkelsen Bättre skola lyfts goda förebilder fram när det gäller systematiska kvalitetsarbetet 

och ger deltagarna ifrån verksamheterna underlag i utvecklingsarbetet (SIQ.se). 

 

 

Forskares syn på utmärkelser: 

Altunay, Arli och Yalcinkaya (2012) beskriver skillnader mellan skolor som erhållit 

kvalitetsutmärkelser jämfört med skolor som inte erhållit utmärkelser. I sina intervjuer har de 

identifierat ett antal skillnader mellan skolorna, exempelvis menade de skolor som fått 

utmärkelsen att faktorer som behövde förbättras var "quality of teachers", kompetensen hos 

lärarna behövde förbättras medan de skolor som inte erhållit utmärkelsen att "parents´quality" 

var viktig att förbättra. Författarna menar att resultatet från deras studie visar att skolor som 

erhållit utmärkelsen insåg att det var nödvändigt med förändring i tid, att de genomförde de 
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nödvändiga aktiviteterna för att kunna förändra och att de var beredda på de tillämpade 

villkoren.  

 

Lagrosen och Lagrosen (2009) menar att det går att identifiera sex värderingar i 

hörnstensmodellen som kan utgöra en bas som det råder någorlunda konsensus kring i 

litteratur och kvalitetsutmärkelser. De diskuterar vidare kring kundorientering, engagerat 

ledarskap, allas delaktighet, processorientering, ständiga förbättringar samt faktabaserade 

beslut. I sin sammanfattning av diskussionen menar de att hög kvalitet är nästan oundvikligt 

om en organisation genomsyras av dessa värderingar.  

 

Lagrosen och Lagrosen (2009) beskriver Utmärkelsen Svensk Kvalitet och dess lämplighet 

för användning i skolan. I sin genomgång av de tretton värderingarna så menar de att alla har i 

huvudsak relevans. Specifikt för ständiga förbättringar skriver de 

 
Att förbättra verksamheten är naturligtvis viktigt även för skolan. Att undvika 

toleransnivåer är angeläget även ur en med mänsklig och humanistisk synvinkel. Vi 

kan inte acceptera att en viss del av eleverna misslyckas under sin skoltid. Strävan 

måste vara att alla elever, utan undantag, uppnår skolans och sina egna mål. Det 

kan givetvis vara svårt, men ambitionsnivån kan inte vara lägre (Lagrosen & 

Lagrosen, 2009 s. 232 ). 

 

Problem som Lagrosen och Lagrosen (2009) ser med Utmärkelsen Svensk Kvalitet var en 

tidvis snäv kunskapssyn och bristande förståelse för komplexitet i mänsklig interaktion. Dock 

menar de att genom att fokusera på ledarskap och delaktighet så undgår man att fastna i den 

något kantiga kunskapssyn som kan finnas i kvalitetssammanhang. 
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3. Metod 

Detta kapitel inleds med att beskriva författarnas förförståelse. Därefter redovisas val av 

vetenskapligt förhållningssätt samt val av perspektiv. Detta följs sedan av en beskrivning av 

genomförandet med val av datainsamlingsmetoder samt urval som den empiriska 

undersökningen baseras på. Kapitlet avslutas med intervjuetik samt bedömning av validitet 

och reliabilitet. 

3.1 Förförståelse 

Wedin och Sandell (2007) beskriver förförståelse som ett begrepp som dels handlar om 

tradition, kultur och tidigare forskning men också en individuell förförståelse som kan handla 

om personliga värderingar och språkförståelse.  

Val: Det här examensarbetet baseras på att författarna är utbildade pedagoger med lång 

erfarenhet som lärare och chefer inom både skola och förskola. Författarna har arbetat med 

kvalitetsutveckling i syfte att förbättra kvaliteten inom de verksamheter där de arbetat. På 

grund av förförståelsen så vet författarna att det finns förbättringsmöjligheter för 

kvalitetsutvecklingen i förskolan och skolan. 

 

3.2 Val av vetenskapligt förhållningssätt, positivism - 

hermeneutik 

Patel och Davidson (2010) menar att valet av vetenskapligt förhållningssätt visar hur man 

uppfattar människan, världen, vetenskapen och det som betraktas som kunskap. De beskriver 

att i positivismen så är idealet att hypoteser och teorier formuleras i form av matematiska 

formler och att forskaren ska vara utbytbar men ändå ska samma resultat uppnås. Den 

positivistiska forskaren menar också att det är möjligt att studera objektets delar för att förstå 

helheten. Hermeneutiken menar Patel och Davidson är positivismens motsats och att denna 

vetenskapliga riktning innebär att studera, tolka och försöka förstå den mänskliga 

verkligheten genom språket. De beskriver att den hermeneutiske forskaren närmar sig det som 

studeras subjektivt utifrån sin egen förförståelse som ses som en tillgång och inte ett hinder. 

Detta förhållningssätt innebär också att helheten blir viktig, men att man behöver förstå både 

delar och helhet för att kunna tolka forskningsobjektet. 

Val: Detta examensarbete utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom förförståelse 

används och ses som en tillgång, för att tolka språket.  De teorier som valts hör till området 

inom kvalitetstekniken som har med förbättringsarbete att göra. Genom att utgå från helheten 

kvalitetsutveckling, studera och tolka delarna, det vill säga de delar som ingår i begreppet, har 

därefter avgränsning gjorts mot analysen. 
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3.3 Val av vetenskapligt perspektiv 

Enligt Backman (2011) så kan vetenskapliga rapporter ses som traditionella, kvalitativa eller 

som en forskningsöversikt. I det traditionella perspektivet ser man verkligheten som objektiv, 

dvs. objekt, tillstånd och händelser existerar oberoende av oss människor. Vi tar emot 

information från omvärlden (där även våra medmänniskor ingår) och försöker förklara genom 

att hitta principer eller lagar. I det kvalitativa perspektivet studeras istället hur människan 

uppfattar och tolkar den omgivande subjektiva verkligheten. En forskningsöversikt menar 

Backman (2011) har som målsättning att åstadkomma generaliseringar, utveckla teorier eller 

söka praktiska tillämpningar. Översiktens innehåll grundar sig på den forskning som finns i 

ett valt forskningsfält.  

Patel och Davidsson (2010) beskriver deduktion som att följa bevisandets väg. Arbetssättet 

kännetecknas av att ur befintlig teori så härleds en hypotes som sedan prövas empiriskt. De 

menar vidare att induktion kan beskrivas som upptäckandets väg och arbetssättet 

kännetecknas av studier av ett fenomen och utifrån empirin formuleras teori. 

Bryman (2013) menar att kvalitativ forskning är en forskningsstrategi som betonar ett 

induktivt synsätt mellan forskning och teori där fokus läggs på teorierna. Tyngden läggs vid 

ord och analysen av dem och inte kvantifiering av data under insamlingen. Kvantitativ 

forskning är en forskningsstrategi som betonar kvantifiering och insamling av data och analys. 

Val: I examensarbetet har valts ett kvalitativt, induktivt perspektiv eftersom tyngden läggs vid 

verbal information som genererar ny kunskap.  

3.4 Genomförande  

Inför examensarbetet och val av ämne fanns en förförståelse om kvalitetsutveckling inom 

förskola och skola. Det fanns även en förförståelse om att det finns färre undersökningar 

gjorda på förskolan gällande kvalitetsutveckling än i skolan, därför blev förskolan utvald för 

denna undersökning. 

Urvalet för undersökningen blev två förskolor som erhållit kvalitetsutmärkelser. Det första 

valet blev den enda förskoleenhet som fått utmärkelsen Bättre skola. För att öka validiteten så 

valdes ytterligare en förskola som erhållit en kommunal kvalitetsutmärkelse. Förskolorna är 

belägna i olika kommuner. 

Som teoretisk bakgrund studerades litteratur om kvalitetsteknik, styrdokument för förskola 

och skola som berör kvalitetsområdet, metodböcker, ledarskapslitteratur, pedagogisk litteratur 

samt vetenskapliga artiklar från Mittuniversitetets biblioteks databaser. Som en del av den 

teoretiska bakgrunden studerades även hemsidor från SIQ, Skolverket och OECD, 

Organisation for Economic Co-operation and Development. 

Som datainsamlingsmetoder valdes dokumentstudier och intervjuer. Motivering till dessa val 

var att öka validiteten genom kvalitativa undersökningar gällande både text och tal utifrån det 
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hermeneutiska förhållningssättet.  Syftet med både dokumentstudier och intervjuer var att 

undersöka vilka arbetsprocesser som ligger till grund för förskolornas analyser samt vilka 

analysmetoder som används. 

Förstahandsvalet av dokument var att undersöka vad som formulerades i återföringsrapporten 

inför utmärkelsen förskolorna fått. Ett av dessa dokument saknades som underlag och i stället 

valdes att undersöka en kvalitetsanalys från den ena förskolan och en kvalitetsredovisning 

från den andra. Båda underlagen beskrev kvalitetsutveckling och innehöll analyser, men de 

olika kommunerna hade valt olika benämningar. 

Inför planering av intervjuer studerades intervjumetodik och valet blev en kvalitativ inriktning 

på intervjuguiden för att tolka och analysera svaren. Därefter planerades intervjun enligt 

Kvales sju stadier (2001) och intervjufrågorna formulerades utifrån dokumentstudierna samt 

den teoretiska referensramen.  

I planeringen inför intervjuerna gjordes förfrågan om intervju av både förskolechefer och 

personal utifrån hörnstenarna engagerat ledarskap och delaktighet. Som bekvämlighetsurval 

genomfördes intervjuerna endast med förskolecheferna. Den ena intervjun genomfördes via 

telefon och den andra genom ett fysiskt möte. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

därefter ordagrant. 

Empirin presenterades i en tabell där svar respektive texttolkning samlades under olika teman. 

Motivering till valda teman utgick från den teoretiska referensramen, det vill säga materialet 

skrevs in i tabellen uppdelat i Kvalitetsutveckling, Hörnstensmodellens sex delar samt Analys. 

Där bedömningen gjordes att tal eller text upprepades under samma tema, noterades tal eller 

text vid endast vid ett tillfälle. Samma tal eller text kan återkomma under flera teman. 

I analysen sammanfattades texten ifrån empirin och analyserades utifrån teorin. Analysen 

gjordes under samma teman som empirin. I slutet av varje tema gjordes en bedömning om 

syftet och frågeställningar besvarats. 

I slutsatsen bedömdes om syftet med examensarbetet uppnåtts utifrån teori och empiri. Här 

bedömdes även om examensarbetet kan generaliseras. 

I diskussionen beskrevs ytterligare slutsatser som författarna kommit fram till genom 

examensarbetet. Även förslag till fortsatta studier beskrevs.  

3.4.1 Dokumentstudier 

Dokumentstudier kan innebära en textanalys. Da Silva (refererad i Svensson & Starrin, 1996) 

betraktar texttolkning och textanalys som en slags kvalitativ analys. Det finns en relation 

mellan förförståelse, tolkning och förståelsen av en text vilket är en grundläggande 

hermeneutisk princip menar da Silva. Han skriver också om intentionstolkning, huruvida 

författaren lyft fram sitt syfte och förmedlat detta. Genom att läsaren känner inlevelse- 

empatisk förståelse, får läsaren en förståelse för författarens ursprungliga tankeprocess. 
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Klefsjö, Eliasson och Kennerfalk (2009) menar att de sju ledningsverktygen är huvudsakligen 

verktyg för att hantera verbal information, till skillnad från de sju förbättringsverktygen som 

hanterar numerisk information. Författarna resonerar kring släktskapsdiagram, träddiagram, 

relationsdiagram, matrisdiagram, matrisdataanalys, processbeslutsdiagram samt pildiagram 

som samtliga kan användas vid analys för att sortera och strukturera verbal information. 

Även Sörqvist (2008) resonerar kring olika förbättringsverktyg som kan användas för att 

analysera data. Han menar att relationsdiagram är lämpligt att använda då det finns många 

ömsesidiga relationer och samband. Även släktskapsdiagrammet menar han är användbart för 

att organisera och gruppera kvalitativa data. Författarna beskriver även tydliga arbetsgångar 

för att samla in data, men i huvudsak bygger dessa verktyg på verbal information som samlas 

in i arbetsgrupper.  

Bryman (2013) beskriver tre olika sätt att tolka dokument; kvalitativ innehållsanalys, semiotik 

samt hermeneutik. I den kvalitativa innehållsanalysen grupperas materialets innehåll i olika 

teman som sedan analyseras. Semiotiken hanterar analys av symboler i vardagen symboler 

och hermeneutiken avser att söka textens mening utifrån det perspektiv som upphovsmannen/ 

kvinnan haft. 

Val: I detta examensarbete har dokument och intervjuer sammanställts utifrån kvalitativ 

innehållsanalys. Innehållet har grupperats utifrån teman som utgår från den övergripande 

teoridelen om kvalitetsutveckling därefter hörnstensmodellens delar samt specifikt analys. 

3.4.2 Kvalitativ intervju 

Kvale (2001) menar att den kvalitativa intervjun är ett sätt att genom omsorgsfullt ställda 

frågor och genom att lyssna lyhört fås grundligt prövade kunskaper. Att kritiskt följa upp svar 

på frågorna är ett viktigt moment för att säkerställa förståelsen av svaren.  

Kvale ( 2001) ger i tablå 2.1 sid 35, tolv olika aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun. 

De tolv olika aspekterna är; livsvärld (ämnet för intervjun), mening (registrera och tolka 

meningen i vad och hur något sägs), det kvalitativa (söker kvalitativ kunskap uttryckt på 

normal prosa), det deskriptiva (nyanserade beskrivningar av livsvärlden), det specifika (inte 

allmänna åsikter), förutsättningsmedvetande (öppenhet för nya och oväntade fenomen), 

fokusering (bestämda teman men inte strängt strukturerad), mångtydighet (speglar 

motsägelser i livsvärld), förändring (nya insikter hos intervjuad), känslighet (olika intervjuare 

med olika känslighet för och kunskap om ämnet), mellanmänsklig situation (samspelet), 

positiv upplevelse (för den intervjuade). I bilaga A har genomförda intervjuer bedömts utifrån 

Kvales (2001) aspekter för att stärka validiteten. 

Kvale (2001) menar vidare att hermenuetiken är dubbelt relevant för intervjuforskning, Dels 

genom att intervjutexter formuleras i dialog mellan forskare och intervjuad därefter tolkas 

texterna som Kvale menar kan uppfattas som ett samtal med texten. Detta för att skapa en 

giltig och gemensam förståelse av texten. 
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3.4.3 Planering av kvalitativ intervju enligt Kvales sju stadier (2001) 

 

1. Tematisering. Formulering av syfte och beskrivning av ämne. 

Syftet med intervjuerna med förskolechefer som erhållit kvalitetsutmärkelser, är att identifiera 

vilka arbetsprocesser som ligger till grund till analyser samt vilka analysmetoder som 

används. 

2. Planering utifrån vilken kunskap som eftersträvas och med beaktande av de 

moraliska konsekvenser undersökningen medför. 

Den kunskap som eftersträvas är att identifiera arbetsprocesser som ligger till grund för 

förskolornas analyser samt vilka analysmetoder som används. 

Som representant för förskolorna väljs cheferna eftersom de troligtvis har god kunskap om det 

som efterfrågas. Bedömningen är att undersökningen inte medför några moraliska 

konsekvenser eftersom intervjuerna handlar om processer och metoder utifrån kompetens. 

3. Intervju enligt intervjuguide och med ett reflekterande förhållningssätt till både 

eftersökt kunskap och mellanmänsklig relation. 

Intervjuguiden bygger på öppna frågor med två inledande gällande kvalitetsutveckling och 

ansökan om kvalitetspris . Därefter fyra frågor om process och analysmetoder det år de sökte 

och fick kvalitetsutmärkelserna. De fem följande frågorna utgår från nuläget gällande 

processer och analysmetoder, men även om förskolecheferna ser någon förändring utifrån de 

lärdomar de tagit med sig. Den sista frågan behandlar framtiden. Intervjuguide med 

information till de intervjuade finns i bilaga 10.2.  

Den ena intervjun genomförs genom ett personligt möte, den andra intervjun genomförs 

genom telefonintervju. Båda intervjuerna spelas in. Tidsomfattning på intervjuerna är cirka 

30- 45 minuter. Innehållet i intervjuerna redovisas under empiri. 

4. Utskrift. 

Överföring från tal- till skriftspråk ska ske genom att efter intervjuerna transkriberas 

respondenternas svar ordagrant. 

5. Analys.  

Materialet ska analyseras enligt kvalitativ innehållsanalys som beskrivs Bryman (2013) som 

innebär att texten på ett systematiskt sätt kvantifierades utifrån teman som bestämts i förväg.  

6. Verifiering.  

För att öka reliabiliteten spelas intervjuerna in så att upprepade avlyssningar är möjliga.  

För att höja validiteten planeras läsning och tolkning samt sammanställning av empirin enskilt 

och därefter jämförelse för att bedöma koherensen. Vid jämförelsen ska författarna även vara 
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observanta på möjligheten av mångfald av tolkningar och om slutsatserna enbart stödjer en 

egen uppfattning. 

7. Rapportering av resultatet i form som motsvarar vetenskapliga kriterier men som 

även beaktar etiska aspekter samt formuleras läsbart. 

Arbetet sammanställs enligt riktlinjer för examensarbete. 

 

3.5 Avgränsning och urval 

Urvalet bygger på förskoleenheter som fått kvalitetsutmärkelser och studien avgränsas till de 

förskolor som fick utmärkelsen Bättre skola 2010, Kristallen och Optimus i Nacka samt 

Sollidens förskola som fått Östersunds kommuns kvalitetspris 2010. 

 

3.6 Intervjuetik.  

Kvale (2001) beskriver etiska riktlinjer. I examensarbetet har detta hanterats på följande 

sätt: intervjufrågorna skickades ut i förväg med information om vad intervjun syftade till, 

samt en förfrågan om rätten att transkribera, tolka och skriva ner respondenternas svar. I 

inledningen av intervjun ställdes frågan om de tagit del av informationen och om de hade 

några invändningar eller frågor. Respondenterna hade inga invändningar eller frågor och 

därefter startade intervjuerna.  

En etisk fråga som diskuterats med respondenterna och som återkommer under diskussion är 

om det går att göra intervjupersonerna anonyma, då de är chefer från förskolor som erhållit 

utmärkelser. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet  

Patel och Davidson (2010) definierar validitet som att undersöka det som avses att undersökas 

och reliabilitet som att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. De beskriver vidare att 

reliabiliteten i intervjusituation är beroende av intervjuarens eller observatörens förmåga att 

göra bedömningar. De menar att inspelningar av intervjuer för att kunna göra upprepade 

avlyssningar är ett sätt att öka reliabiliteten. Författarna menar det skiljer mellan en 

kvantitativ studie där olika svar under en intervju tyder på låg reliabilitet, och en kvalitativ 

studie där olika svar kan tolkas som att personen ändrat uppfattning, kanske på grund av den 

tidigare intervjun, eller att stämningsläget är ett annat. De menar vidare att kvalitativa forskare 

sällan använder reliabilitetsbegreppet, utan validitet förespråkas istället. 
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Wedin och Sandell (2007) skriver om tolkning och validitet och menar att det är relativt lätt 

att bedöma tillförlitligheten på kvantitativa metoder och mätningar, men att kvalitativa 

metoder kan innefatta mer komplicerade tolkningar. De menar att det finns fyra 

validitetskriterier som kan användas för bedömning av validitet; koherens, samstämmighet, 

bekräftelse och prediktiv validitet. Koherens är enligt författarna mycket betydelsefullt för en 

hermeneutisk tolkning och avser om tolkningen har sammanhang, mening och helhet. 

Samstämmigheten handlar om att kompetenta bedömare gör liknande tolkningar. Bekräftelse 

från den person som tolkningen handlar om kan också vara en form av validitet, dock inte 

alltid möjlig. Den prediktiva validiteten handlar om att förutsäga kommande handlingar 

utifrån någon tolkning och på detta sätt bekräfta tolkningen. 

Wedin och Sandell (2007) menar vidare att extern validitet handlar om 

undersökningsmetodens generaliserbarhet. De beskriver tre nivåer: generalisering av själva 

undersökningsmetoden till andra situationer, generalisering av observationsförfarandet, 

generalisering utifrån de individer som deltagit, om de är representativa och om de påverkats 

av att ha varit i en undersökningssituation. Författarna diskuterar även reproducerbarhet som 

handlar både om att kunna kontrollera andras undersökningar och kunna genomföra dem igen. 

Särskilt utifrån ett traditionellt perspektiv är kravet på reproducerbarhet viktigt. För att 

möjliggöra ett upprepande av undersökningen är metodbeskrivningen mycket viktig. 

Bryman (2013) menar också att reliabilitet är mer intressant för den kvantitativt intresserade 

forskaren än den kvalitativt inriktade. Han menar att validitet är i flera avseenden det 

viktigaste forskningskriteriet och går ut på att göra en bedömning om de slutsatser som 

genererats från någon undersökning hänger ihop eller inte. 

Val: I detta examensarbete har en intervjumall använts och intervjuerna har spelats in för att 

möjliggöra bedömning om korrekt tolkning och därmed öka reliabiliteten. När det gäller 

validiteten så har bedömningar av empirin gjorts var för sig av de två författarna och sedan 

sammanställts och jämförts för att i möjligaste mån kunna bedöma samstämmighet. När det 

gäller koherens så bedömer författarna att tolkningen av intervjuer och dokument har 

sammanhang och helhet när det gäller kvalitetsprocesser. Några uttalanden eller någon text i 

dokumenten som utmärker sig från helheten har inte identifierats.  En bekräftelse från 

intervjupersonerna att svaren uppfattats som de avsett hade stärkt validiteten. Någon form av 

prediktiv validitet har inte använts. I bilaga A beskrivs Kvales (2001) aspekter av den 

kvalitativa intervjun, detta har också använts för att stärka validiteten. 
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4 Empiri 

Empirin är presenterad i en mall under teman: Kvalitetsutveckling, Sätt kunderna i centrum, Basera 

beslut på fakta, Arbeta med processer, Sätt kunderna i centrum, Engagerat ledarskap, Skapa 

förutsättningar för delaktighet, Arbeta ständigt med förbättringar, samt Analyser. 

De två intervjuerna genomfördes enligt en intervjuguide (bilaga 10.2) som bygger på öppna 

frågor med två inledande gällande kvalitetsutveckling och ansökan om kvalitetspris. Därefter 

fyra frågor om process och analysmetoder det år de sökte och fick kvalitetsutmärkelserna. De 

fem följande frågorna utgår från nuläget gällande processer och analysmetoder, men även om 

förskolecheferna ser någon förändring utifrån de lärdomar de tagit med sig. Den sista frågan 

behandlar framtiden.   

Efter transkribering så har de direktciterade svaren fördelats under åtta teman, dels 

kvalitetsutveckling i övergripande mening, dels de sex delarna i hörnstensmodellen och som 

avslutande del specifikt analys. I empirin redovisas intervjusvaren som Svar Förskola A 

respektive Svar Förskola B. 

Dokumentstudierna har utgått från kvalitetsanalys 2011/2012 förskola A respektive 

kvalitetsredovisning 2011/2012 förskola B. Vid sammanställningen av empirin användes 

samma teman som för intervjuerna. Empirin redovisas som Dokument Förskola A respektive 

Dokument Förskola B. 
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4.1 Empiri presenteras i nedanstående tabell. 

Kvalitetsutveckling    

Svar Förskola A Svar Förskola B Dokument Förskola A Dokument Förskola B 

Eftersom jag har jobbat med det så länge 

så är det så att det är nödvändigt, för att 

se sina processer, för överhuvudtaget 

kunna driva en verksamhet så måste du 

veta vad du håller på med. Jag tog över 

en enhet som var på ruinens brant, då 

började jag att jobba väldigt 

systematiskt. 

Jag började jobba väldigt systematiskt 

för att nu vill jag veta om det här bär sig 

om jag är på rätt väg. Därefter fick vi en 

åtgärdsplan, varje gång jag sökte så lärde 

jag mig något nytt, vad är begreppet 

kvalitet? 

När vi började med Qualis gjorde vi det 

när vi sökte och inte så regelbundet som 

det är idag, vi förstod inte att det var så 

nödvändigt så som vi gör idag. 

För att det är nödvändigt. Jag är utbildad 

examinator. 

Sammantaget med nyttan att gå igenom 

verksamheten på längden och på 

bredden.Vi arbetade med den mall för 

kvalitetsredovisning som kommunen har. 

Det är lätt att inrätta sitt arbete efter en 

färdig mall. Det är normer och värden, 

det är utveckling och lärande. 

Kvalitetspriset peppade dem i allt de 

gjorde. Vid ansökan skrevs en 

verksamhetsbeskrivning med vissa 

direktiv, “ bara det, att beskriva vad vi 

faktiskt gjorde, hur vi gjorde, varför vi 

gjorde det, för vilka finns vi till, få ihop 

den var fantastiskt, och se för vilka finns 

vi till, och hur ska det här bli? 

Verksamhetsidé  jobbade de med. 

Organisationsskiss skulle man rita. Att 

förskolechef ansvarar för att 

förskolepersonalen känner till 

organisationsstrukturen. 

Att tydliggöra det här med individ, grupp 

och organisation  

Använder SIQs modell där A använder 

och utvecklar stödprocesser och 

ledningsprocesser så att de kan stödja 

och utveckla verksamhetens 

huvudprocesser och läroplanens 

intentioner. A använder pedagogisk 

dokumentation (observation, reflektion 

och analys), utvecklings-samtalsunderlag 

(skriftligt material från 

utvecklingssamtalet, där också 

vårdnadshavare har gett sin bild av 

barnet som deltagare i verksamhetens 

processer) samt medarbetarenkät och 

kundundersökning som underlag. 

Använder en årsklocka som anger 

tidpunkt för analyser, utvärderingar och 

revidering av underlag och resultat. Ex 

analys av kundundersökning genomförs 

både av ledningsgrupp och i arbetslagen. 

Lyfter fram starka sidor såsom 

förtydligande av strategier och mål, 

verksamhetsplanen innefattar 

verksamhetens huvudprocesser och 

förbättringsområden. 

 

”Kontinuerligt under verksamhetsåret 

utvärderas mål i läsårets arbetsplan. 

Analys av denna utvärdering är 

underlaget för fortsatt planering eller 

korrigering av den redan gjorda 

planeringen. Den blir också underlag för 

arbetet med ”åtgärder för utveckling som 

kommer att vidtas det närmaste året”. 

Dessa åtgärder blir också förskolans 

arbetsplan för det kommande läsåret. 

Under pågående verksamhetsår sker; 

avstämning av situationen för barn i 

behov av särskilt stöd, UP-arbete, 

utvecklingssamtal samt revidering av 

planer”.  

Årshjul 

BRUK-cirkeln: Nulägesbeskrivning: 

”Var är vi?” Vilken del eller delar av 

verksamheten behöver vi granska och 

förbättra?  Med vilken kvalitet har 

verksamheten genomförts? Hur ser 

måluppfyllelsen ut? Hur ser 

verksamhetens förutsättningar ut? 

Begrepp; ”Vad menar vi med kvalitet?” 

Resultat, Förutsättningar, 
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Reflektion/Analys, Lägesbedömning 

Sätt kunderna i centrum    

Svar Förskola A Svar Förskola B Dokument Förskola A Dokument Förskola B 

Vi analyserar föräldraenkät, vi analyserar 

med barnen, statistik, när vi har haft alla 

föräldrasamtal, så tittar man och så 

trycker vi ner dem, så utvärderar vi , 

bryter ner dem i mindre delar. 

En metod som Analyserar 

föräldraenkäter, intervjufrågor med 

barnen och föräldrarna, analyserar 

statistik och vad det har gett för effekter. 

Alla föräldrasamtal utifrån dem ser vi 

hur ska vi gå vidare. 

Föräldraenkäten visar att det är så 

positivt, svenska matematik och språk. 

 

 

För vilka finns vi till, få ihop den var 

fantastiskt, och se för vilka finns vi till, 

och hur ska det här bli? Verksamhetsidé 

har vi ngn sån? Det jobbade vi med. Vad 

kunde brukargruppen? 

Hur förtydligar vi föräldrar för att vi ska 

veta vilka förväntningar de har på oss 

och vad vi har förväntningar har på dem? 

Det blev ett föräldramöte där vi arbetade 

med förväntansdokument ….Våra 

förväntningar på föräldrarna och 

föräldrarnas förväntan på personalen, det 

gick att prata om… att undvika 

konflikter….Hur går verksamheten 

till?  Att tydliggöra det här individ, 

grupp och organisation? Ett eget påhitt: 

Hur frågar vi efter, tar emot och återför 

synpunkter? Vi ler och tar emot, men hur 

vet vi att det inte är sex familjer som tar 

upp samma sak Hur gör vi för att göra 

något åt det här? Hur ser processen ut 

när vi gjort något åt något klagomål? Att 

föräldrarna får besked om att vi gjort det 

här! 

Anser familjerna att det vi har gjort är 

åtgärdat? Hur fungerar kommunens 

klagomålshantering, vilka dokument 

finns vad ska vi ge föräldrar som har 

Vårdnadshavare har möjlighet att lyfta 

fram sin synvinkel på hur barnet 

utvecklas under året, dels utifrån 

utvecklingssamtalsunderlaget, dels 

genom föräldraenkät genom att lyfta 

fram styrkor och svagheter 

Vi använder i vårt arbete pedagogisk 

dokumentation som underlag för att öka 

barnens delaktighet i kvalitetsarbetet. I 

de pedagogiska dokumentationerna 

framträder barnens tankar och åsikter 

tydligt och kan därigenom utgöra en 

källa till information om hur vi kan 

förbättra våra processer. Vi genomför 

även barnintervjuer och har ett barnråd.   

Den pedagogiska dokumentationen gör 

pedagoger tillsammans, varav den 

skriftliga dokumentationen samlas i en 

projektpärm på avdelningarna, analysen 

av kundundersökning görs i arbetslagen 

och också skriftligen i ledningsgruppen. 

Enkätfrågor till vårdnadshavare 

Förväntansdokument 

Föräldrafika och föräldramöte har 

genomförts, där reviderades 

förväntansdokumentet. 

Samtliga vårdnadshavare har erbjudits 

utvecklingssamtal. 

Samtliga barn har en egen 

bilddokumentationspärm. 

En gemensam mall för barnens 

utvecklingsplan har skapats, 

pedagogerna arbetar med att 

lära sig använda denna. 

Att tar tillvara på barnens önskemål. 
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klagomål? Hur följer vi upp de 

förbättringar som vi gjort så att det inte 

blir engångs? 

Basera beslut på fakta    

Svar Förskola A Svar Förskola B Dokument Förskola A Dokument Förskola B 

Framåt tänker jag i stort att hitta en 

metod, en man som vi har kontaktat ska 

hjälpa oss att digitalisera alla resultat i en 

bank från 2005, eller från 2003 

egentligen till idag så man kan se vad 

som skett, att se skillnaden. Jag är 

bekymrad över att det är så lite kunskap 

om vad kvalitetsarbete egentligen är. Det 

är så mycket görande. 

Kvalitetsredovisningar med mycket 

görande. 

Kom inte dragandes med det ni tänker 

göra, redovisa vad ni faktiskt har gjort.” 

Sätta ord på och se vad vi gör. Det stod 

tex. om tambur-kontakten. Vad gör ni 

med informationen som ni får vid 

tamburen? Hur vet ni att inte tolv 

föräldrapar har sagt samma sak till sex 

pedagoger, och då kom det en bok där 

alla pedagoger fick skriva ner och på 

avdelningsmötena fick man gå igenom 

”hänt och hört i tamburen”. Då fick man 

ett underlag om vad som man behövde 

göra för att göra. Jag kan fortfarande inte 

metoder eller så och det skulle jag vilja 

lära mig 

Vi har jobbat med resultat. Hur ser det ut 

i resultatmässigt idag? Vi är i 

görandet.  För att våra arbetsplaner 

uppmuntrat det. Vi har pratat om 

skriftliga planeringar. Då har jag två 

förslag där vi då… 

Det är en väldigt ITK inriktad förskola, 

gemensam arbetsyta, personalen är 

väldigt initiativrik skriftliga planeringar i 

ett moln, för fasta  situationer. Varför 

äter vi lunch? Inte bara för att utfordra 

barnen, utan vilka mål, varför, vad 

Baserar utvecklingsarbetet på underlag 

från pedagogisk dokumentation 

(observation, reflektion och analys), 

utvecklingssamtal, medarbetarenkäter 

och kundundersökning.  

Beslut fattas utifrån enkätunderlag,  

underlag från förväntansdokumentet 

mellan pedagoger och vårdnadshavare.   

Enkätfrågor till vårdnadshavare i den 

förvaltningsgemensamma enkäten. 

Personalen använder sig av 

kontaktbarometrar som ett 

observationsmaterial. 

Hitta mätmetoder för att kunna 

tydliggöra barns inflytande. 



39 

 

händer? 

Varje pedagogs planering ska finnas där 

för allmänt beskådande och tjyvande. 

Förutsättningar viktigt, vi kan inte göra 

mer än vad vi har resurser till, vad har vi 

för förutsättningar, styrning, ledning, 

ansvar BRUK finns för tillfället inte. 

Arbeta med processer    

Svar Förskola A Svar Förskola B Dokument Förskola A Dokument Förskola B 

Jag läste för att försöka förstå vad 

processer innebär, Jag läste in mig på 

materialet så gick jag igenom 

processerna, så träffades vi igen och så 

frågade vad gick vi igenom det här? 

Alla fick skicka in underlag, och så 

skickade vi in ledningsanalys, Så gick 

jag igenom alla processerna . Sen när 

den blev godkänd 

Vid en av ansökningarna till kvalitetspris 

gick A en SIQ-utbildning tillsammans 

med ledningsgruppen om 

kvalitetsarbete/processer och läste sedan 

igenom vad begreppet innebar. Använde 

en hel dag tillsammans med personalen 

för att gå igenom vad begreppen innebär. 

Tidigare arbetade inte så regelbundet 

som det är idag. ”Idag vet vi att man 

måste göra det hela tiden.” 

I och med förståelsen, så ser man vikten 

 Det gav mig anledning att fundera på: 

Vad är det då? Kan det vara processen 

kan det vara saker som inte är klara och 

tydliga tvärs igenom organisationen? 

Var är vi på Sollidens förskola? Vi måste 

veta var vi är för att veta var vi ska?  Vi 

har arbetat med begrepp, vad betyder 

inflytande? Sitter vi i samling och pratar 

om inflytande, fördelar ordet och så där, 

sedan så sitter vi vid matbordet och säger 

Anne nu ska du smaka tre ärtor. 

Det som bedömnings-underlaget tar upp 

som jag mailade över är ju processer. För 

vilka är vi till? Vad säger 

styrdokumenten, vad säger regler i 

kommunen, vad säger lagen? Sen jobbar 

vi med det och jag tänker att det blir som 

en varp med processer. Vilka är vi till 

för? Inflytande. Sen väver man in normer 

och värden, utveckling och lärande skola 

och hem. Och så tittar vi på väven tittar 

på normer och värden i alla de här 

Använder en årsklocka som anger 

tidpunkt för analyser, utvärderingar och 

revidering av underlag och resultat. Ex 

analys av kundundersökning genomförs 

både av ledningsgrupp och i arbetslagen.  

Använder SIQs modell där vi använder 

och utvecklar stödprocesser och 

ledningsprocesser så att de kan stödja 

och utveckla verksamhetens 

huvudprocesser- läroplanens intentioner. 

Vi använder pedagogisk dokumentation 

(observation, reflektion och analys), 

utvecklingssamtalsunderlag (skriftligt 

material från utvecklingssamtalet, där 

också vårdnadshavare har gett sin bild av 

barnet som deltagare i verksamhetens 

processer) samt medarbetarenkät och 

kundundersökning som underlag. 

 

Årshjul,  Kontinuerligt under 

verksamhetsåret utvärderas mål i läsårets 

arbetsplan. Analys av denna utvärdering 

är underlaget för fortsatt planering eller 

korrigering av den redan gjorda 

planeringen. Den blir också underlag för 

arbetet med ”åtgärder för utveckling som 

kommer att vidtas det närmaste året”. 

Dessa åtgärder blir också förskolans 

arbetsplan för det kommande läsåret. 

Under pågående verksamhetsår sker; 

avstämning av situationen för barn i 

behov av särskilt stöd, UP-arbete, 

utvecklingssamtal samt revidering av 

planer. 

 

Demokratisk process. 
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med att jobba med detta regelbundet. Det 

har blivit mer ifrågasättande i hela 

organisationen.”…”Varför gör vi så här? 

Vad är det här bra för? Kunde vi ha gjort 

det här annorlunda? Hur gör vi? Varför 

gör vi det? Hur kan vi göra nästa gång? 

Varför gör vi det? Vad kan vi göra i 

stället? Kan vi göra det bättre om vi gör 

det på ett annat sätt? 

Vi har också mycket studiebesök så vi 

blir ju ifrågasatta att hela tiden. Vad är 

det de vill veta?” 

Vi är fortfarande i en process, vi är 

väldigt ifrågasättande, jag är väldigt 

ifrågasättande.  Varför ser det ut så här? 

I dagsläget gör vi så, vi befinner oss i en 

process 

perspektiven. Och då blir det en annan 

sak. Det var en utveckling, vi var fast i 

görandet. 

Det var nog ingen kvalitetsprocess att 

prata om utan vi följe en mall. 

Vill hänvisa till den skriftliga 

planeringen, i och med att vi ska gå på 

fasta rutiner också. Det gäller det 

här  processletandet. Vad är det att 

identifiera processer? Vad är det vi kan 

se? Hur ser de ut? 

Vi har ju jobbat med Skolverkets modell, 

få till en vision, och tydliga mål, med 

processerna identifierade i så att det 

stämmer ihop och inte blir  några 

frustrerande luckor. Varför funkar inte 

det här då? 

Skapa förutsättningar för delaktighet    

Svar Förskola A Svar Förskola B Dokument Förskola A Dokument Förskola B 

Jag träffade personalen, vad innebär alla 

begreppen. Sedan hade vi en hel lördag 

då jag gick igenom alla begreppen 

tillsammans med personalen, 

Alla fick skicka in underlag, och så 

skickade vi in ledningsanalys, Så gick 

jag igenom alla processerna. Sen när den 

blev godkänd, så gick jag igenom 

processerna, så träffades vi igen och så 

frågade vad gick vi igenom det här? 

Lite bakgrund är att Sollidens förskola är 

sedan 1,5 år tillbaka är ngt helt nytt. Det 

är tre autonoma förskolor som slagit ihop 

och idag handlar det om fundament att 

stå på. Vilken mötesstruktur ska vi 

ha?  Hur går stängningar till? Rent 

praktiskt, att få till att det blir en 

förskola. 

Arbetslagsutveckling, Gemensamma 

spelregler, vad gäller här? 

Medarbetarna deltar i analyser och 

utvärderingar, varje reviderat dokument 

skickas årligen ut på remiss till varje 

enskild medarbetar inom enheten. 

Verksamhetsplansutvärderingarna sker 

avdelningsvis, analyseras och blir ett 

skriftligt underlag för förbättringsarbete.  

Utvecklingssamtalsunderlagets svar 

sammanställs skriftligen av 

förskollärarna och analyseras av 

ledningsgruppen inför revidering av 

verksamhetsplan och utvecklings-

Förskolechefens prioriterade mål: 

Systematiskt kvalitetsarbete, att hitta 

fungerande former för detta samt att öka 

pedagogers kompetens i utvärdering och 

analys av resultat. 
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Använde en hel dag tillsammans med 

personalen för att gå igenom vad 

begreppen innebär. 

Vi sitter i grupp, vi reflekterar. Vi har 

handledare som hjälper oss att gå djupare 

in i analysen. 

När man jobbar med kvalitet, är det 

jätteviktigt att alla är med på tåget, att 

alla förstår, annars så kommer du 

ingenvart.  

underlaget.   

 

Engagerat ledarskap    

Svar Förskola A Svar Förskola B Dokument Förskola A Dokument Förskola B 

Jag som varit drivande, eftersom de 

också fått andra priser, tog över en enhet 

som var på ruinens brant, då började jag 

arbeta väldigt systematiskt för att veta 

om bar sig om vi var på rätt väg,  jag 

säger att “vi var den första förskolan som 

blev certifierad,  

Varje gång jag sökte så lärde jag mig 

något nytt. 

Ja då gjorde vi så att vi i ledningen eller i 

Ledningskruppen förut fick alla söka 

själva, när vi sökte Qualis, men nu när vi 

sökte tog vi kontakt med SIQ, sedan gick 

jag på deras utbildning tillsammans med 

ledningsgruppen, såg när de andra fick 

sin utmärkelse, och så lyssnade jag på 

hur de hade gjort, sedan gick jag hem till 

kammaren och läste och det var halleluja 

Jag är förskollärare, jobbar med förskola 

och jag vill vara stolt över det som jag 

jobbar med 

Att förskolechef ansvarar för att 

förskolepersonalen känner till ”basta” 

Förskolan var ett provisorium på två år 

för att lösa platsbristen och efter ett år 

undrade personalen vad som skulle 

hända med dem när det skulle stänga. 

Jag sa: “ni får väl bli så bra att det inte 

går att stänga” och det tog de fasta 

på.  De jobbade som på bara den och de 

är oerhört skickliga pedagoger. Jobbet 

gick jättebra och de fick mycket beröm, 

men så började det att  “gnissla och 

gneka” och jag funderade Varför var det 

så? Så jag sökte stöd för 

arbetslagsutveckling, psykologgruppens 

 Det finns en punkt som skriver vad 

förskolechef ansvarar ex: 

Förskolechef ansvarar för ”barn-

hälsoarbetet” och leder dessa möten där 

också specialpedagog medverkar. 

Att ge möjlighet till 

kompetensutveckling/förnyelse i den 

mån personal efterfrågar det. 
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vad är detta? feedback att de bara arbetade med 

arbetslag i fas 1-2 och förskolans 

personal var i fas 3-4 För att fundera på 

vad det var, om det var processerna tvärs 

igenom organisationen och få svar på 

det, så sökte då sökte vi kommunens 

kvalitetspris. 

Arbeta ständigt med förbättringar    

Svar Förskola A Svar Förskola B Dokument Förskola A Dokument Förskola B 

Idag vet vi att man måste göra det hela 

tiden. 

I och med förståelsen, så ser man vikten 

med att jobba med detta regelbundet. 

Det som har varit bra, det som är bra 

med alla de här sakerna är att man alltid 

får en åtgärdsplan. När man gör en 

ansökan får man en åtgärdsplan… 

Qualis/Bättre skola, SIQ. Det tog en hel 

dag för att gå igenom alla 

åtgärdssakerna, vad innebär det här 

egentligen. Det är åtgärdsplanen som 

man jobbar med. Man jobbar med den en 

hel dag då man jobbar med de här 

åtgärderna vad innebär det egentligen, 

vad betyder det här egentligen? 

Det har blivit mer ifrågasättande i hela 

organisationen, man kör inte bara som 

man gör. 

Varför gör vi så här? Vad är det här bra 

för? Kunde vi ha gjort det här 

Det som var grejen var, att få 

återföringsrapporten och så fick vi se 

våra styrkor, vi hade kommit en bit på 

väg, men det höll inte ända ut.  Vad vi 

skulle kunna bli bättre på, förbättrings-

områden och det fastande vi för, för det 

stod så konkret. 

Det stod t ex om tamburkontakten. Vad 

gör ni med informationen som ni får vid 

tamburen? Hur vet ni att inte tolv 

föräldrapar har sagt samma sak till sex 

pedagoger, och då kom det en bok där 

alla pedagoger fick skriva ner och på 

avdelningsmötena fick man gå igenom 

”hänt och hört i tamburen”. Då fick man 

ett underlag om vad som man behövde 

göra för att göra. 

Så när vi fick det första underlaget så 

skrev vi ännu mer och skickade in ett 

andra underlag och så fick vi priset andra 

gången vi sökte. 

 

Årsklocka. Vi har fyra modeller för 

förbättringsarbete som tydliggör 

arbetsgången för förbättringsaktiviteter 

som dels uppkommer i verksamheten 

och i samband med utvärderingar, dels 

under genomgången av våra dokument, 

dels via kundundersökning och 

medarbetarenkät och dels genom externa 

granskningar. Ett exempel på 

medarbetarnas delaktighet är att all 

personal på enheten deltar i de analyser 

och utvärderingar som görs av förskolans 

dokument t.ex. verksamhetsplan. Varje 

reviderat dokument skickas årligen ut på 

remiss till varje enskild medarbetare 

inom enheten, som därigenom kan 

komma med synpunkter och förslag till 

förbättringar. 

 

Årshjul. Kontinuerligt under 

verksamhetsåret utvärderas mål i läsårets 

arbetsplan. Analys av 

denna utvärdering är underlaget för 

fortsatt planering eller korrigering av den 

redan gjorda planeringen. Den blir också 

underlag för arbetet med ”åtgärder för 

utveckling som kommer att vidtas det 

närmaste året”. Dessa åtgärder blir också 

förskolans arbetsplan för det kommande 

läsåret. Under pågående verksamhetsår 

sker; avstämning av situationen för barn 

i behov av särskilt stöd, UP-arbete, 

utvecklingssamtal samt revidering av 

planer. 
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annorlunda? Hur gör vi? Varför gör vi 

det? Hur kan vi göra nästa gång? Varför 

gör vi det?  Vad kan vi göra i stället? 

Kan vi göra det bättre om vi gör det på 

ett annat sätt? 

Man har blivit mer medveten, man har 

förstått att man förstår är man bättre, 

förut visst är vi bättre, idag nu säger vi 

att det är vi inte alls, vi förstår vi 

ingenting. Det är mer spännande, Nu 

börjar vi fråga vad är det egentligen som 

har hänt? Vi är mer ifrågasättande, vi är 

aldrig riktigt nöjda. Vi kan gå in i minsta 

detalj. Vi säger inte att det där gjorde vi 

bra, man är istället aldrig inte riktigt 

nöjd, vi kan alltid göra det bättre. 

 

Analyser    

Svar Förskola A Svar Förskola B Dokument Förskola A Dokument Förskola B 

När vi sökte Qualis och fick tillbaka 

analysen, så skattade sig alla väldigt 

högt, man förstod ingenting, när de kom 

ut såg de att även om det inte var mycket 

skrivet, så såg de att det var mycket som 

hände som återkom kontinuerligt. 

Vad innebär kvalitet, Vad analyserar vi? 

Hur analyserar vi? Nu vet vi. Jag tycker 

alla ska söka det. 

Vi använder ingen analysmetod, vi 

utgick ifrån det underlag vi hade och så 

gjorde vi det själva, vi mäter ganska 

Arbetsplanen som finns uppmuntrar 

mycket till görande till den kultur som vi 

hade redan då, görandets kultur och det 

är oerhört lätt att fastna i görandet, vi är 

generellt svaga på analys. Både personal 

och mina kollegor efterlyser :hur lär vi 

oss det här? Det blir inte mycket av 

substantiella analyser heller och det 

uppmuntrar ju görandet. 

Husmorsmodellen, det går inte att 

beskriva. Analys var och är vår svaghet, 

Vi försökte prata och samtala och 

resonera utifrån hur det blitt som det har 

Lyfter fram starka sidor och 

förbättringsområden utifrån de underlag 

som A har sett kundundersökningen.  

Kundundersökningen  visade tydligare 

kommunikation, att enheten ska fördjupa 

arbetsformen i projekt, samt ett behov att 

förbättra: resultat, måluppfyllelse och 

analys. …”Barnens redskap för att 

påverka sin situation utvecklas även i 

den miljö som enheten utformar. 

Statistik för över hur barnen använder 

miljön och resultatet analyseras ur t ex 

genusperspektiv. Detta sker för att pojkar 

och flickor ska ha lika villkor i den miljö 

”Kontinuerligt under verksamhetsåret 

utvärderas mål i läsårets arbetsplan. 

Analys av denna utvärdering är 

underlaget för fortsatt planering eller 

korrigering av den redan gjorda 

planeringen. Den blir också underlag för 

arbetet med ”åtgärder för utveckling som 

kommer att vidtas under det närmaste 

året”. Dessa åtgärder blir också 

förskolans arbetsplan för det kommande 

läsåret.”…För uppföljning, utvärdering 

och dokumentation använder förskolan 

bland annat bilddokumentation. Samtliga 

barn har en bilddokumentationspärm. 
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mycket, vi gör våra egna underlag och så 

tittar. Vi använde det underlagen som vi 

fick och så analyserade vi själva. 

Vi analyserar ju om vi tänker ifrån 

statistiken själva, reflekterar med varann, 

vad är det som vi ser, vad är det som har 

hänt. Vi sitter i grupp, vi reflekterar. Vi 

har handledare som hjälper oss att gå 

djupare in i analysen. Vi är fortfarande i 

en process, vi är väldigt ifrågasättande, 

jag är väldigt ifrågasättande. 

Vi är fortfarande i en process, varför ser 

det ut så här? I dagsläget gör vi så, vi 

befinner oss i en process. Jag har 

äntligen blivit herre i huset. 

Verksamheten ska utvärderas 

dagligdags. Vi utvärderar alla våra 

dokument minst en gång per termin. Så 

går vi igenom det och så analyserar vi 

alla våra underlag. 

Vi gör det hela tiden. Eftersom vi har fått 

alla verktygen och vi har gått igenom 

dem varje termin, vi har alla pärmar, så 

att allt är intakt, vi har alla årets 

händelser vi går igenom dem och ser vad 

har det gett för resultat?  

Varje termin så går vi igenom allt, sätter 

in alla årets händelser, och så tittar man, 

vad har allt det vi gjort gett för resultat? 

Vi söker en digitalt verktyg/metod så att  

vi kan samla allt i en flik. 

blitt. Men hade inte kompetens och 

kunskap om någon etablerad modell. 

Återföringsrapporten var viktig, varför 

gör ni så här? 

Analysera varför vi är där vi är idag . 

Analys behöver vi hjälp med, står i min 

inlämnade kvalitetsredovisning, som jag 

lämnade in senast, att det är ett svagt 

område 

vi utformat.”   

Genomförande och utvärdering och 

revidering av likabehandlingsplan måste 

utföras enligt årsklockan.  

Delar in förbättringsområden och 

åtgärder i en tabell. Skriver sedan hur 

verksamheten ska utvecklas och varför. 

Använder SIQs modell där vi använder 

och utvecklar stödprocesser och 

ledningsprocesser så att de kan stödja 

och utveckla verksamhetens 

huvudprocesser- läroplanens intentioner 

”Utvärdering sker främst via 

bilddokumentation, observationer, 

reflektion vuxna-vuxna och vuxna-barn 

samt skriftlig dokumentation.” 

Det finns en rubrik i mallen som heter 

mätmetoder, bild och skriftlig 

dokumentation och en rubrik i mallen 

som heter analys - lärdomar.  
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5 Analys 

I kapitlet Analys jämförs empirin med teorin utifrån varje tema, Kvalitetsutveckling, Sätt 

kunderna i centrum, Basera beslut på fakta, Arbeta med processer, Skapa förutsättningar för 

delaktighet, Engagerat ledarskap, Arbeta ständigt med förbättringar samt Analyser.  I slutet 

av varje kapiteldel beskrivs om examensarbetets syfte och frågeställningar besvarats; 

Syfte: att identifiera och beskriva analysmetoder som kan användas inom arbetet med 

ständiga förbättringar för kvalitetsutveckling inom förskolan.  

Frågeställningar: Vilka analysmetoder använder förskolor som erhållit utmärkelser? Vilka 

arbetsprocesser som leder fram till att få ett underlag för analyser? 

Empirin beskrivs i analysen med beteckningarna A respektive B. A avser respondent A, 

förskola A dokumentstudie A. B avser respondent B förskola B och dokumentstudie B. 

 

5.1 Kvalitetsutveckling 

Båda respondenterna beskriver att de arbetar med kvalitetsutveckling för att det är 

nödvändigt. Respondent A menar att ”för att överhuvudtaget kunna driva en verksamhet så 

måste du veta vad du håller på med”. Skollagen (SKOLFS 1012:98) kräver att huvudmän, 

förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp och analysera resultaten 

och därefter planera och utveckla utbildningen. Den beskriver att det systematiska 

kvalitetsarbetet ska inriktas på att uppfylla de nationella målen för utbildningen.  

A tillägger att det är nödvändigt se sina processer för att arbeta med kvalitetsutveckling. I 

dokumentet Kvalitetsanalys beskriver A att de använder SIQs modell för att utveckla stöd- 

lednings- och huvudprocesser som beskrivs i verksamhetsplanen. I kvalitetsredovisningen 

beskriver B att kontinuerligt under verksamhetsåret utvärderas och revideras mål i 

arbetsplanen. TQM innebär att kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete, inte ett 

speciellt projekt, utan utveckling av processer och de människor som arbetar inom dem 

(Bergman & Klefsjö, 2011). 

A tog över en verksamhet som var vid ruinens brant och började jobba väldigt systematiskt 

och gjorde en ansökan för att veta om arbetet var på rätt väg. B fick ansvaret för en 

provisorisk förskola på två år. B såg behovet av arbetslagsutveckling, för att få svar på om det 

var processerna, så sökte B kommunens kvalitetspris. Båda respondenterna har sökt 

kvalitetsutmärkelser mer än en gång. B säger att sammantaget nyttan att gå igenom 

verksamheten på längden och bredden. Båda respondenterna beskriver att de lärde sig något 

under tiden de skrev ansökningarna, båda respondenterna fick vi en åtgärdsplan som de 

arbetade vidare med. A, beskriver att efter varje ansökan har hon lärt sig något nytt. Det finns 

flera kvalitetsutmärkelser som byggt upp modeller för utvärdering och bedömning av 

verksamheter. I Sverige finns SIQ och kommunala kvalitetsutmärkelser till hjälp för att 
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analysera och utvärdera svenska företag och organisationer (Bergman & Klefsjö, 2011, 

ostersund.se). SIQ menar att modellen se figur 2.10 är till hjälp för att ställa de frågor som 

krävs för att få fram systematiken på hur väl den egna verksamheten fungerar. 

A använder en årsklocka som anger tidpunkt för analyser, utvärderingar och revidering av 

underlag och resultat. Exempelvis analys av kundundersökning genomförs både av 

ledningsgrupp och i arbetslagen.  B beskriver ett årshjul där man kontinuerligt under 

verksamhetsåret utvärderar mål i läsårets arbetsplan. Analysen av denna utvärdering är 

underlaget för fortsatt planering eller korrigering av den redan gjorda planeringen. Den blir 

också underlag för arbetet med ”åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste 

året”. Dessa åtgärder blir också förskolans arbetsplan för det kommande läsåret. En annan 

cyklisk process beskriver B genom BRUK-cirkeln: Nulägesbeskrivning: ”Var är vi?” Vilken 

del eller delar av verksamheten behöver vi granska och förbättra?  Med vilken kvalitet har 

verksamheten genomförts? Hur ser måluppfyllelsen ut? Hur ser verksamhetens förutsättningar 

ut? Vad innebär begreppet kvalitet?  

Teorin om aktionsforskning (Denscombe 2009) beskriver vikten av den som forskar finns 

med i verksamhetens vardag. Ljungberg och Larsson (2012) skriver att PDSA-cykeln ska vara 

en del av vardagen. Båda teorier innebär cykliska processer för kvalitetsutveckling. Innan den 

nya skollagen trädde ikraft och den nya läroplanen för förskolan reviderades 2010 fanns 

analysverktyget BRUK till hjälp för att analysera förskolans kvalitet i ett cykliskt förlopp i 

förbättringssyfte. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:98, s. 25) för det systematiska 

kvalitetsarbetet beskrivs som en cyklisk process som innehåller faserna Följa upp (var är vi?), 

analysera (var ska vi?), planera och genomföra (hur gör vi?). Därefter ny uppföljning för nytt 

nuläge.  Varje fas innebär att det krävs analys.  

Bedömning om syfte och frågeställning: Förskola A använder SIQ-modellen och Förskola B 

använder BRUK-verktyget som analysmetoder. Författarna Denscombe (2009), Ljungberg 

och Larsson, Bergman (2012) och Klefsjö (2011) beskriver olika cykliska processer. 

Bedömningen är att förskolorna arbetar med cykliska processer.  

 

5.2 Sätt kunderna i centrum 

Båda respondenterna beskriver i intervjusvar och i dokumenten hur de arbetar med att ta reda 

på barns och vårdnadshavares behov, förväntningar och upplevelser. Respondent A analyserar 

enkätfrågor från vårdnadshavare och statistik från föräldrasamtal. Även B beskriver 

enkätfrågor, samt hur tamburkontaktsinformationen systematiseras och kan användas till 

förbättring. B lyfter även klagomålshantering. A beskriver att den pedagogiska 

dokumentationen används som underlag för att lyfta barnens tankar och åsikter. ”Vi 

analyserar med barnen”. A och B har barnråd respektive matråd. Att sätta kunderna i centrum 

innebär att aktivt arbeta för att ta reda på vad kundernas behov är och vad de vill ha vilket 

motiverar till att systematiskt arbeta med utveckling för att ständigt tillfredsställa och 
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överträffa kundernas behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2011). De hänvisar även 

till Zeithaml et. al som beskriver olika kvalitetsnivåer på en tjänst: pålitlighet, trovärdighet, 

tillgänglighet, kommunikationsförmåga, tjänstvillighet, inlevelseförmåga och omgivning.  

A beskriver att de använder den pedagogiska dokumentation som underlag för att öka barnens 

delaktighet i kvalitetsarbetet. ”I de pedagogiska dokumentationerna framträder barnens 

tankar och åsikter tydligt och kan därigenom utgöra en källa till information om hur vi kan 

förbättra våra processer.” I skollagen står det att all utbildning och annan verksamhet som 

rör barn ska barnens bästa vara utgångspunkten (Skollagen 1 kap.10 §). Den pedagogiska 

dokumentationen är ett obligatoriskt verktyg som på ett systematiskt sätt ska följas upp, 

analyseras och utvärdera om förskolan är en god lärandemiljö.  (SKOLFS 2012:98) 

Bedömning om syfte och frågeställning: Förskola A och B analyserar kundunderlag. Detta 

stämmer väl med teorin på kvalitetsnivåer på en tjänst enligt Bergman och Klefsjö (2011) . 

Förskola A och B beskriver arbetsprocesser som leder fram till ett underlag för analyser enligt 

SKOLFS 2012:98. 

 

5.3 Basera beslut på fakta 

A baserar utvecklingsarbetet på underlag från pedagogisk dokumentation (observation, 

reflektion och analys), utvecklingssamtal, medarbetarenkäter och kundundersökning. B 

använder enkät, underlag från förväntansdokument, kontaktbarometer (hänt och hört i 

tamburen) som underlag för beslut. Som en förbättring önskar A digitalisera alla underlag i en 

bank från 2005 eller egentligen från 2003 för att se skillnaden. B talar om digitaliserade 

skriftliga planeringar som utvecklingsområde. B vill hitta mätmetoder för att tydliggöra barns 

inflytande. Basera beslut på fakta innebär att inte låta slumpfaktorer ha betydelse för 

beslutsfattandet, utan att det krävs kunskap om variation för att skilja på verkliga orsaker från 

”brus” (Bergman & Klefsjö, 2011). Skolverkets stödmaterial (2012) beskriver att 

pedagogerna ska observera och dokumentera och därefter reflektera tillsammans med kollegor 

för att ta fram underlag om hur väl den pedagogiska lärprocessen fungerar. 

Bedömning om syfte och frågeställning: A och B beskriver inte analysmetoder, men beskriver 

behovet av metoder.  A och B beskriver arbetsprocesser som leder fram till ett underlag för 

analyser.  

 

5.4 Arbeta med processer 

I båda dokumenten beskrivs en cyklisk process för att utvärdera resultat, analysera och 

revidera och vidta åtgärder i kommande års handlingsplaner och arbetsplaner. Ljungberg och 

Larsson (2012) skriver att det som är magiskt med PDSA - cykeln är att den ska vara en del 
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av vardagen, där tidpunkten varje moment ska genomarbetas på ett strukturerat sätt och 

dokumenteras för ständiga förbättringar.  

Respondent A beskriver i intervjun att alla fick skicka in underlag och att A gick SIQ - 

utbildning tillsammans med ledningsgruppen om kvalitetsarbete och processer. Varefter A 

studerade vad begreppen innebar och använde en hel dag tillsammans med sin personal för att 

gå igenom begreppens innebörd. Genom förståelsen för begreppens innebörd, så arbetar A 

tillsammans med sin personal som medför ifrågasättande av verksamhetens aktiviteter: 

”Varför gör vi så här? Vad är det här bra för? Kunde vi ha gjort det här annorlunda? Hur 

gör vi? Varför gör vi det? Hur kan vi göra nästa gång? Kan vi göra det bättre om vi gör det 

på ett annat sätt?”  A beskriver i kvalitetsanalysen att de använder SIQs modell för att 

utveckla verksamhetens huvudprocesser. B beskriver i intervjun, att ”vi måste veta var vi är, 

för att veta var vi ska. Vi har arbetat med begrepp, vad betyder inflytande?... För vilka är vi 

till? Vad säger styrdokumenten? Vad säger regler i kommunen? Vad säger lagen? Sen jobbar 

vi med det och jag tänker att det blir som en varp med processer. Vilka är vi till för? 

Inflytande. Sen väver man in normer och värden, utveckling och lärande skola och hem. Och 

så tittar vi på väven tittar på normer och värden i alla de här perspektiven.” 

SIQ-modellen har ett antal frågor som stöd för att analysera hur väl verksamheten och dess 

processer fungerar:  

Hur gör vi för att…?, I vilken omfattning tillämpas de valda arbetssätten? Vilket 

resultat leder det till? Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör?  

(Figur 2.10, SIQ.se/modellen.php) 

 

som är till hjälp för att få fram systematiken på hur väl den egna verksamheten fungerar se 

figur 2.10. Ljungberg och Larsson (2012) beskriver att genom att arbeta med processer finns 

ett intresse av att skapa ett värde för kunden genom att verksamhetens resurser och kompetens 

tas tillvara på bästa sätt för att nå kundtillfredsställelse. De skriver att processynsättet betonar 

vikten av helhetssyn där alla aktiviteter länkas samman från behov till kundtillfredsställelse. I 

de allmänna råden för det systematiska kvalitetsarbetet står det att det är viktigt med en 

arbetsprocess som gör kvalitets och likvärdighet synlig (SKOLFS 2012:98). Fram till 2010 

fanns analysverktyget BRUK (www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/ipraktiken) 

som lyfter fram frågorna: ”Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?” För att 

sammanlänka kvalitetsarbetet, dess utveckling till förbättring och med koppling till 

processerna.  

Bedömning om syfte och frågeställning: Förskola A använder SIQ-modellen och Förskola B 

använder BRUK-verktyget som analysmetoder. Författarna Ljungberg och Larsson (2011) 

beskriver olika cykliska processer. Bedömningen är att förskolorna arbetar med cykliska 

processer.  

 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/ipraktiken
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5.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 

I dokument A beskrivs hur medarbetarna deltar i analyser och utvärderingar som ligger till 

grund för revideringar av verksamhetsplan och utvecklingsunderlag. I dokument B står det om 

pedagogers kompetens i utvärdering och analys av resultat. 

”När man jobbar med kvalitet är jätteviktigt att alla är med på tåget, att alla förstår, annars 

kommer du ingenvart” (Respondent A).  

Enligt Bergman och Klefsjö (2011) är en viktig hörnsten i kvalitets- och förbättringsarbetet att 

skapa förutsättningar för delaktighet, vilket innebär kommunikation, delegation och 

utbildning. Ledningen behöver stimulera till att utveckla egenskaper som självtillit, 

dialogförmåga, målmedvetenhet och förmåga till medskapande. Förmåga till 

erfarenhetslärande behöver stimuleras.  

Kravet på delaktighet omfattar förskollärare, lärare, övrig personal, elever, barn i förskolan, 

samt vårdnadshavare i Skollagen (2012:98). 

Bedömning om syfte och frågeställning: A och B beskriver inte analysmetoder. A och B 

beskriver inte arbetsprocesser som leder fram till ett underlag för analyser.  

 

5.6 Engagerat ledarskap 

Respondent A använder begreppet drivande om sig när det gäller kvalitetsutveckling. 

Respondent B skriver att hon vill vara stolt över det hon jobbar med och att hon ansvarar för 

om att förskolepersonalen har kunskap. Dokument B har en punkt som skriver vad 

förskolechefen ansvarar för. Ledningen bör vara intresserad av kvalitetsfrågor och vara 

förebilder. Ingelsson (2013) beskriver vikten av engagerat ledarskap för att skapa en kultur 

som stödjer offensiv kvalitetsutveckling. Leithwood (2006) beskriver att rektor är nyckeln till 

skolans förbättringsprocess genom att ge verksamheten en riktning. 

Bedömning om syfte och frågeställning: A och B beskriver inte analysmetoder. A och B 

beskriver inga processer som leder fram till ett underlag för analyser.  

 

5.7 Arbeta ständigt med förbättringar 

I intervjun säger A ”att idag vet vi att man måste göra det hela tiden. I och med förståelsen, 

så ser man vikten med att jobba med detta regelbundet.” I dokument B ”står det att 

kontinuerligt under verksamhetsåret utvärderas mål i läsårets arbetsplan.” Respondent A 

beskriver ”att vi har blivit mer medveten, att vi har blivit mer ifrågasättande att vi aldrig blir 

nöjda”.  Sörqvist (2008) beskriver att stor del av problem inom verksamheter och dess 
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förbättringsmöjligheter beror på brist i helhetssyn, suboptimeringar, dålig samordning, han 

beskriver att det krävs en strategi för ständiga förbättringar. Bergman och Klefsjö (2011) 

menar:  

.. .att den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra…                                 

(Bergman & Klefsjö, 2011, s. 46)  

I båda dokumenten beskrivs modeller som tydliggör arbetsgång för förbättring. 

Årsklockan/årshjulet är ett stöd för att göra avstämning kontinuerligt under verksamhetsåret. 

Avstämningar och utvärderingar är underlag för revideringar av planer. Sörqvist (2008) 

beskriver en generell förbättringsprocess se figur 2.8, som är baserad på de fyra processtegen 

identifiera, lösa, genomföra och underhålla. Sörqvist (2008) menar att utveckling och 

förbättring syftar till att höja den aktuella kvalitetsnivån till en ny bättre nivå se figur 2.7.  

A och B beskriver åtgärdsplanen från SIQ/Qualis respektive återföringsrapporten från de 

kommunala granskarna.   

SIQ-modellen figur 2.10 är till hjälp för att ställa de frågor som krävs för att få fram 

systematiken på hur väl den egna verksamheten fungerar. Frågor som:  

 
Hur gör vi för att…?, I vilken omfattning tillämpas de valda arbetssätten? Vilket 

resultat leder det till? Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör? 

(SIQ.se/modellen.php). 

 

 

För att sedan utveckla verksamheten kan självutvärderingens i figur 2.11 användas. Den är ett 

arbetssätt som används inom SIQ för att mäta värderingarna som ligger till grund för 

kvalitetsutvecklingen inom organisationen. Samtidigt mäts hur systematiskt och omfattande 

kvalitetsarbetet är inom organistionen. Självutvärderingen har en koppling till PDSA och 

förbättringscykelns fyra faser (Bergman & Klefsjö, 2011). 

 

Bedömning om syfte och frågeställning: A och B beskriver inte analysmetoder. Båda 

förskolornas dokument beskriver cykliska processer som stämmer väl med Bergman och 

Klefsjö (2011) och Sörqvist (2008).  

 

5.8 Analyser 

Responent A svarar ”Vi använder ingen analysmetod, vi utgick ifrån det underlag vi hade och 

så gjorde vi det själva, vi mäter ganska mycket, vi gör våra egna underlag och så tittar. Vi 

använde det underlagen som vi fick och så analyserade vi själva.”…”När det gäller 

statistiken… analyserar själva… reflekterar med varann, vad är det som vi ser, vad är det som 

har hänt. Vi sitter i grupp, vi reflekterar. Vi har handledare som hjälper oss att gå djupare in i 

analysen. Vi är fortfarande i en process, vi är väldigt ifrågasättande, jag är väldigt 

ifrågasättande.”  A beskriver SIQs modell i dokumentet där de använder och utvecklar 
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stödprocesser och ledningsprocesser så att de kan stödja och utveckla verksamhetens 

huvudprocesser och läroplanens intentioner.   

Respondent B svarar ”Husmorsmodellen, det går inte att beskriva, analys var och är vår 

svaghet. Vi försökte prata, samtala och resonera utifrån hur det blitt som det har blitt. Men 

hade inte kompetens och kunskap om någon etablerad modell.” B beskriver Skolverkets 

analysverktyg BRUK där frågorna: ”Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?”  för 

att sammanlänka kvalitetsarbetet, dess utveckling till förbättring och med koppling till 

processerna.  

SIQ menar att modellen i figur 2.10 är till hjälp för att ställa de frågor som krävs för att få 

fram systematiken på hur väl den egna verksamheten fungerar. Frågor som: 

 
 Hur gör vi för att…?, I vilken omfattning tillämpas de valda arbetssätten? Vilket 

resultat leder det till? Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör? 

(SIQ.se/modellen.php) 

 

 

Innan den nya skollagen trädde ikraft och den nya läroplanen för förskolan reviderades 2010 

fanns analysverktyget BRUK till hjälp för att analysera förskolans kvalitet, följande frågor 

ställdes till hjälp också detta var i ett cykliskt förlopp i förbättringssyfte 

 

Ljungberg och Larsson (2012) skriver om analys enligt PDSA-cykeln och dess betydelse för 

verksamhetsutveckling, och menar att tankesättet i modellen kan användas för att analysera 

karaktären hos en process och olika delprocesser och aktiviteter enligt följande: 

 Planerande (Plan) Förberedelse och aktiviteter som skapar en struktur för processens 

huvudinnehåll i arbetet.  

 Utförande (Do) Värdeskapande aktiviteter som ingår i processens syfte. 

 Utvärderande (Study) Aktiveter såsom reflektion, ifrågasättande av 

utförandeaktiviteterna som leder till lärande och därmed förbättring. 

 Korrigerande (Act) Aktiviteter med utgångspunkt i utvärdering som syftar till att 

förbättra processen och för att skapa en bättre prestation, eller förebygga tidigare 

brister (Ljungberg & Larsson, 2012, s. 341). 

Förskola A skriver ”Barnens redskap för att påverka sin situation utvecklas även i den miljö 

som enheten utformar. Statistik för över hur barnen använder miljön och resultatet analyseras 

ur t ex genusperspektiv. Detta sker för att pojkar och flickor ska ha lika villkor i den miljö vi 

utformat.”   

A delar in förbättringsområden och åtgärder i en tabell. Skriver sedan hur verksamheten ska 

utvecklas och varför. 

Förskola B skriver ”Kontinuerligt under verksamhetsåret utvärderas mål i läsårets arbetsplan. 

Analys av denna utvärdering är underlaget för fortsatt planering eller korrigering av den redan 

gjorda planeringen. Den blir också underlag för arbetet med ”åtgärder för utveckling som 

kommer att vidtas under det närmaste året”. Dessa åtgärder blir också förskolans arbetsplan 

för det kommande läsåret.”…  
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Ljungberg och Larsson (2012) skriver att data är död tills den analyserats och blivit till 

kunskap enligt mätcykeln, figur 2.9. 

Att analysera verksamhetens processer ger många fördelar enligt Sörqvist (2008). Han 

beskriver riskanalys, analytisk problemlösning, jämförande analys, samt förstudie- och 

nulägesanalys. En analysmetod som han beskrivs är fem Why? Fem varför? Genom att ställa 

frågan varför tillräckligt många gånger lyfts de bakomliggande orsakerna till ett problem 

fram. 

Skolinspektionens rapport (2012:7) skriver att ett viktigt utvecklingsområde är förskollärarnas 

och arbetslagets ansvar att genomföra och följa varje barns utveckling med dokumentation 

och analys. I kvalitetsarbetet saknas användandet av kunskapen från uppföljningen och 

analysen av varje barns lärande för att sedan utvärdera vad som förskolan behöver utveckla. 

Skolinspektionen skriver att kvalitetsarbetet gärna blir något som svävar ovanför den dagliga 

praktiken i förskolan och som ”görs” vid utvärderingsdagar, en eller två gånger per år. 

Resultatet presenteras oftast som beskrivningar på genomförda aktiviteter, utan analys av vad 

dessa aktiviteter har betytt för barnens lärande och utveckling, eller vilka konsekvenser det 

fått för förskolans verksamhet. Rapporten visar på att kvalitetsarbete ofta betraktas som något 

svårt, som förskolechefen kanske ska hålla på med. 

Förskola B använder bilddokumentation för uppföljning, utvärdering. Samtliga barn har en 

bilddokumentationspärm. ”Utvärdering sker främst via bilddokumentation, observationer, 

reflektion vuxna-vuxna och vuxna-barn samt skriftlig dokumentation.” Det finns en rubrik i 

mallen som heter mätmetoder, bild och skriftlig dokumentation och en rubrik i mallen som 

heter analys - lärdomar.  

Renblad och Brodin (2012) har genom intervjuer av förskolechefer kommit fram till att 

kvalificerade pedagoger har stor betydelse för barns hälsa och välbefinnande. Resultatet visar 

att en god kvalitet i förskolan med kvalitetshöjande arbete är nödvändigt för förskolans 

utveckling med fokus på lärprocesser på barns förmågor, att det är viktigt att skapa trygghet 

och att barn känner sig bekräftade, att bygga sitt lärande tillsammans och en av 

förskolecheferna menar att kvalitet handlar om värdegrund och förhållningssätt. När 

personalen har barns lärande i fokus observerar, dokumenterar och analyserar de för att få syn 

på kvaliteten och för att sedan reflektera kring den. 

 

Motari (2012) skriver att nedtecknandet av det egna tänkandet kan förbättra tekniken att 

reflektera. Partanen (2009) beskriver utvärderingsdiskussioner och reflektionens betydelse för 

att stimulera ökad metakognition och medvetenhet om lärandestrategier. Attard (2012) 

beskriver att reflektion i grupp fördjupar det professionella lärandet utifrån pedagogernas 

tidigare nedskrivna tankar. Sheridan et al. (2011) skriver om vikten av organisatoriskt lärande 

för förskollärarna genom att använda reflektionen som verktyg för att tillföra djupare kunskap 

om barns utveckling och lärande.  Reflektion av dokumentationen är viktig för utveckling 

med fokus på att höja förskolans kvalitet.  

De avgörande punkterna i aktionsforskningen är att den har en direkt återkoppling till 

praktiken och att det är kontinuerlig process, deltagarens identifiering av problem som kritiskt 
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undersöks i syfte att förbättra praktiken, innebär också utvärdering som kan föranleda till nya 

forskningsområden (Denscombe, 2009). 

Bedömning om syfte och frågeställning: A och B beskriver inte analysmetoder direkt men 

indirekt genom SIQ-modellen och BRUK. Förskola A beskriver dokumentation, reflektion 

och analys. Förskola B beskriver bilddokumentation för uppföljning och utvärdering. På det 

sätt som analysmetoder beskrivs av Ljungberg och Larsson (2012), Renblad och Brodin 

(2012), Motari (2012), Partanen (2009), Attard (2012), Sheridan et al. (2011) samt 

Denscombe (2009) så finns det hos Förskola A och B analysmetoder. 
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6 Slutsatser 

 I detta kapitel redovisas slutsatser baserat på empirin, analyser och tolkning emot teorin. En 

bedömning görs om syftet har uppnåtts och problemformuleringarna besvarats. I slutsatser 

kommer generaliseringar om möjligt presenteras. 

Syftet med detta examensarbete var att identifiera och beskriva analysmetoder som kan 

användas inom arbetet med ständiga förbättringar för kvalitetsutveckling inom förskolan.  

 
För att uppnå syftet borde dessa frågor besvaras: 

 Vilka analysmetoder använder förskolor som erhållit utmärkelser? 

 Vilka arbetsprocesser är det som leder fram till att få ett underlag för analyser? 

 

Utifrån empirin beskrivs inte analysmetoder direkt men indirekt. Utifrån ett hermeneutiskt 

vetenskapligt förhållningssätt tolkar författarna det som att analysmetoder finns eftersom 

analysmetoder beskrivs både i cykliska processer som SIQs modell samt BRUK, men även 

som reflekterande arbetssätt. 

 

 

 

Figur 6.1:  SIQ-modellen används i förskola A för att få fram de bakomliggande orsakerna till ett resultat genom 

ett reflekterande frågande. I empirin beskrivs ” Varför gör vi så här? Vad är det här bra för? Kunde vi ha gjort 

det här annorlunda? Hur gör vi? Varför gör vi det? Hur kan vi göra nästa gång? Varför gör vi det?  Vad kan vi 

göra i stället? Kan vi göra det bättre om vi gör det på ett annat sätt?” 
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Utifrån empirin kan också beskrivas arbetsprocesser som leder fram till analys. Den 

pedagogiska dokumentationen (observation, reflektion och analys) och användandet av 

BRUK-cirkeln, figur 6.2 är exempel på detta. 

 

 

Figur 6.2: Analysverktyget BRUKs cykliska process som används i förskola B genom de reflekterande frågorna 

”Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?”                                               

 

Författarna menar att frågeställningarna besvarats och därmed även syftet. 

Generaliseringar kan enligt Wedin och Sandell (2007) göras utifrån undersökningsmetod till 

observationsförfarande. Generalisering utifrån de individer som deltagit kan inte göras i detta 

examensarbete, då studien bara omfattat två intervjuer och studier av två dokument, dock kan 

examensarbetet stödja Skolinspektionens rapport att analysmetoder behöver generellt 

förbättras i förskolan. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel kommer författarna att diskutera kring kvalitetsutveckling, dess 

arbetsprocesser och analysmetoder för ständiga förbättringar. Förbättringsförslag kommer 

att redovisas.  Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning.  

 

Författarna ser att förskolorna anser att de saknar analysmetoder. Båda respondenterna säger 

att de har ett behov av att finna verktyg som hjälper dem att analysera, ändå utgår förskola A 

från SIQ-modellen och B beskriver analysverktyget BRUK. Eftersom krav på analys finns i 

de styrdokument som studerats så är ett viktigt utvecklingsområde att finna användbara 

analysmetoder. I teorin beskrivs analysmetoder som kan användas i förskolans 

kvalitetsutveckling. Empirin kan inte verifiera några analysmetoder som används på de båda 

utvalda förskolorna, däremot beskriver förskola A reflektionen som arbetsmetod. Förskola B 

beskriver att de resonerar kring ”varför det blitt som det blitt”. 

Styrdokument och forskning inom det pedagogiska området lyfter fram reflektionens roll för 

att synliggöra lärande, för att skapa ett organisatoriskt lärande i syfte att höja kvaliteten i 

förskolan. Det beskrivs som att reflektera på metanivå, att reflektera om sitt egna lärande. En 

slutsats som författarna drar är att det är ett sätt att analysera fram lärandeprocesser. 

En slutsats som författarna ser utifrån teorier och styrdokument, är kopplingen mellan den 

pedagogiska dokumentationen med reflektionen som bör ske tillsammans med barn och 

tillsammans med kollegor i syfte att fördjupa sin förståelse av lärandeprocesserna och 

därigenom länka samman pedagogisk dokumentation med kvalitetsarbetet i syfte att öka 

kvaliteten i förskolan. 

Kvalitetsutveckling innebär enligt Bergman och Klefsjö (2011) att kvalitetsarbetet är ett 

ständigt pågående arbete. I vårt examensarbete kan vi se att förskolorna har kunskap kring ett 

kontinuerligt arbete som beskrivs bland annat genom årsklocka och årshjul. Detta stämmer väl 

överens med de tre första stegen i Sörqvists (2008) generella förbättringsprocess (figur 2.8): 

Identifiera, Lösa och Genomföra. Däremot är det svårare att finna i vårt underlag steget 

Underhålla, som innebär att verksamheten säkrar att förbättringarna som är hållbara över tid. I 

teorin lyfts upp vikten av att aktivt förebygga för offensiv kvalitetsutveckling, men i empirin 

kan vi inte se det tankesättet.  Något författarna också funderar över är steget implementering. 

I teorin beskrivs oftast den skrivna processen, förskolorna beskriver görandet. Författarna ser 

att det finns ett glapp mellan teori kring kvalitetsutveckling och förbättringar i praktiken och 

anser därför att det är mycket viktigt att få stöd och verktyg i själva implementeringsfasen av 

förbättringar. 

Författarnas slutsatser är att det inte spelar så stor roll vad det är för kvalitetsutmärkelse som 

en verksamhet söker som har betydelse, utan det är själva ansökningsprocessen, 

självutvärderingen, att gå igenom sin egen verksamhet ”på längden och på bredden” såsom 

respondent B uttrycker det eller såsom respondent A säger ”att varje gång jag sökt en 

utmärkelse så har jag lärt mig något nytt.” Genom att ansökningarna följer en mall, får en 
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feedback med åtgärdsplan, så har verksamheten blivit analyserad och därigenom blir 

verksamheten medveten om sina styrkor och svagheter.  Examinatorerna hjälper 

verksamheterna med analysen av hur väl verksamheten fungerar. 

En etisk fråga som diskuterats med respondenterna är om det går att göra intervjupersonerna 

anonyma, då de är chefer från förskolor som erhållit utmärkelser. Författarna bedömer att det 

inte går att anonymisera förskolorna och har därför valt att namnge i urvalsbeskrivningen. 

Båda respondenterna startar sitt systematiska kvalitetsutvecklingsarbete utifrån en 

problematisk situation, frågan är om det är vid en krissituation som motiverar till arbetet med 

kvalitetsutveckling, en organisation som är i god balans ägnar den tid till att förstå de små 

stegen i ständiga förbättringar. En intressant utgångspunkt för vidare forskning hade varit att 

undersöka om intresset för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete startar genom någon 

slags problematik inom verksamheten. 

Författarna anser att det skulle vara intressant att göra en fortsatt studie om värdet av Bättre 

skola. Det vore intressant att studera om processerna fortsätter. Går det att avgöra hur 

värdefullt arbetet med Bättre skola var för kvalitetsutvecklingen? 

 

Författarnas har en egen förförståelse att verksamhetssystem saknas som stödjer olika 

analysmetoder inom verksamhetens huvudområde. Förskolorna beskriver önskemål om digital 

analysverktyg, vilket är ytterligare ett område som skulle vara intressant att studera. 

Ett förbättringsområde hade varit att ställa fler förståelsefördjupande frågor under 

intervjuerna, enligt Kvale (2001). 

Ytterligare ett förbättringsområde av examensarbetet som hade stärkt validiteten hade varit att 

undersöka examinatorernas analysunderlag av förskolorna. Hade intervjuer även med 

medarbetare genomförts, hade kanske ett vidare perspektiv på ledarskapets betydelse för 

kvalitetsutveckling också identifierats. I alla styrdokument ifrån Skolverket, utifrån forskning 

och genom empirin för att få fram analysmetoder i arbetet med ständiga förbättringar, så 

återkommer författarna till hörnstenarna engagerat ledarskap och skapa förutsättningar för 

delaktighet. Det skulle vara intressant att arbeta vidare med att undersöka vilken betydelse 

ledarskapet har genom att skapa förutsättningar för förbättringsarbete. Lagrosen, Bäckström 

och Wiklund (2012)menar att ledarskapet har betydelse för ett hälsofrämjande arbete vilket 

också främjar kvalitetsutveckling. Eftersom också Lagrosen och Lagrosen (2009) såg var en 

tidvis snäv kunskapssyn inom Utmärkelsen Svensk Kvalitet med bristande förståelse för 

komplexitet i mänsklig interaktion, men genom att fokusera på ledarskap och delaktighet så 

undgår man att fastna i den något kantiga kunskapssyn som kan finnas i 

kvalitetssammanhang. Att undersöka hur delaktighet, utifrån barn-, medarbetar- och utifrån 

föräldraperspektiv ökar känslan av att vara med att påverka och då skapar förutsättningar för 

lärande och därmed öka kundnöjdheten både internt och externt menar författarna för 

examensarbetet, vore intressant att studera. 
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Bilagor 

A  Kvales aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun 

Aspekt  Studiens intervjuer 

Livsvärld Den intervjuades livsvärld och 

hennes relation till den 

Chefer för förskola, intresserad av 

kvalitetsfrågor 

Mening Tolkning av centrala teman i den 

intervjuades livsvärld 

Tolkning av centrala teman i 

intervjun finns i separat 

redovisning under empirin 

Det kvalitativa Intervjun söker kunskap på normal 

prosa 

De intervjuade talade fritt utifrån 

sin egen språkförståelse 

Det deskriptiva Intervjun söker erhålla nyanserade 

beskrivningar 

Intervjuguidens mening var att 

genom öppna frågor kunna få 

nyanserade beskrivningar 

Det specifika Beskrivning av det specifika söks, 

inte det allmänna 

Se ovan 

Förutsättningsmedvetande Intervjun tar tillvara nya och 

oväntade fenomen, inte färdiga 

kategorier och tolkningsscheman. 

Intervjuguiden innehöll öppna 

frågor 

Fokusering Fokuseras på valda teman, varken 

strängt strukturerad eller icke-

styrd. 

Vi använde intervjuguide för att 

kunna använda öppna frågor men 

med viss fokusering 

Mångtydighet Uttalanden kan vara 

motsägelsefulla och mångtydliga. 

Svaren är inte mångtydiga 

Förändring En intervju kan leda till nya 

insikter, den intervjuade ändrar sin 

uppfattning 

De intervjuade visade inga nya 

insikter under intervjun 

Känslighet Intervjuarens skiftande känslighet 

och kunskap 

Samma intervjuare, få följdfrågor 

Mellan mänsklig situation Samspel i situationen En intervju på plats, en 

telefonintervju 

Positiv upplevelse Den intervjuades upplevelse av 

intervjun 

De intervjuade tackade för 

intervjun och vi var mycket 

välkomna att ställa ytterligare 

frågor 
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B Intervjuguide som mailades till de intervjuade i förväg. 

 

Intervjufrågor examensarbete inom kvalitetsteknik och 

ledarskapsutveckling, THU, MIUN, mars 2013 
Anne Karlstedt, Britta Gyllebring 

 

Syftet med intervjuerna är att ge förståelse för hur kvalitetsarbetets processer ser ut 

samt hur analysmetoder används som verktyg för förbättringsarbete. 

Bakgrund 
 Varför arbetar du med kvalitetsutveckling? 

 Varför valde du/ni att söka ett kvalitetspris? 
 

Processer 
 Hur såg kvalitetsprocessen ut då ni sökte priset (2009/2010)?  

 I vilken omfattning gjorde ni detta/tillämpade ni de valda arbetssätten? 

 Hur gjorde ni för att utvärdera och förbättra det ni gjorde? 

 Vilka analysmetoder använde ni när ni analyserade resultat och arbetsprocesser? 
 

Lärdomar 
 Hur ser kvalitetsprocessen ut idag (2013)?  

 I vilken omfattning gör ni detta/tillämpar ni de valda arbetssätten? 

 Hur gör ni för att utvärdera och förbättra det ni gör? 

 Vilka analysmetoder använder ni när ni analyserar resultat och arbetsprocesser? 

 Om processen är förändrad mellan 2010 och 2013, vad har påverkat förändringen?  

 

Framtid 

 Hur tänker ni framåt? 
 

 

Information till de intervjuade 

Vi kommer att intervjua två chefer som mottagit kvalitetspris för sin verksamhet. Eftersom ni är en 

begränsad skara kan det vara svårt att garantera en absolut anonymitet Om ni har synpunkter på detta 

är det mycket viktigt att vi får ta del av det före sammanställningen av vårt material. 

Vi kommer att spela in intervjuerna, teckna ner intervjusvaren ordagrant och därefter analysera utifrån 

syftet ovan. 

Ni kommer självklart att få ta del av rapporten före publicering samt även den slutliga versionen. 

Vi vill också gärna veta om det går att ställa någon förtydligande fråga via mail efter intervjun om vi 

inte kan förstå något svar vid sammanställningen. 

Vi ser med stort intresse fram emot intervjun! 

Anne och Britta 


