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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma förskollärare upplever och 

praktiserar organisatoriska processer, med fokus på planering, i relation till det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskolan. För att uppnå studiens syfte föll val av metod på en webbaserad 

enkätstudie som forskningsinstrument, där 13 respondenter deltog i undersökningen. I studiens 

resultat presenteras undersökningens frågor och svarsresultat med hjälp av statistiska diagram 

och procentsatser. Studiens slutsats visar att undersökningens deltagare gav uttryck för ett visst 

behov av ny kunskap och forskning på området systematiskt kvalitetsarbete. Detta i enighet 

med vad tidigare forskning på området förevisar.  Planering av kvalitetsarbete kräver 

förskollärare som är medvetna om hur väsentliga verksamhetsmål i förskolan konkretiseras och 

realiseras, för att undvika att planering av kvalitetsarbete blir intetsägande. Slutsatsen berör 

även sambandet mellan planering och stress, vilket respondenterna i undersökningen till stor 

del bekräftade. 

 

Nyckelord: förskola, kvalitet, läroplan, pedagogisk planering, planering, systematiskt 

kvalitetsarbete 
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1 Inledning 

Under 1990-talet övergick förskolan från att ingå i Socialstyrelsen till att bli en del av det 

svenska utbildningssystemet. I och med detta gick också kvalitetsarbetet från att avhandla lokal 

utvecklingspotential till att i större utsträckning bli en fråga om att uppfylla kraven för 

kvalitetsmässig utbildning i Sverige (Lager, 2010). Brodin och Renblad (2014) lyfter hur 

förskolans förutvarande läroplan från 1998 reviderades år 2010. Detta initierade ett påtagligt 

skifte i vilka pedagogiska uppgifter och uppdrag kvalitetsarbete i den svenska förskolan 

innebar. Avsevärt större fokus föll på pedagogisk bedömning, planering, utvärdering, 

uppföljning, samt utveckling. Ansvaret för att realisera uppdraget tillskrevs således förskolans 

utbildare – förskollärarna. Brodin och Renblad (2014) lyfter vidare att den nya läroplanens 

förkunnande av förskollärarens förpliktelser och åtaganden på många sätt speglade ambitionen 

att förbättra förskolans generella programkvalitet. Barndomsutbildning i de yngre åldrarna har 

blivit alltmer prioriterat även i andra länder, med anledning av att tidigare forskning bestämt 

visat på hur barn som tidigt får omsorg och utbildning också får bättre resultat i senare 

utbildningssammanhang (a.a.). 

 

Skolverket (2016) påvisar vikten av att verksamhetens mål och riktlinjer speglar den förväntade 

kvalitetsutvecklingen. Förskolans kvalitet ska säkerställas genom ett kontinuerligt och 

systematiskt dokumentationsarbete där verksamheten utvärderas och utvecklas. Att utvärdera 

förskolans organisation och substans blir relevant för att kunna skapa förutsättningar för varje 

enskilt barn att utvecklas. Detta genom att arbetslaget ser över de egna arbetsprocesserna och 

hur väl det arbete som utförs stämmer överens med de mål verksamheten satt upp. All typ av 

utvärdering ska dessutom präglas av ett tydligt barnperspektiv där barn såväl som 

vårdnadshavare ska ha inflytande och vara delaktiga. Fortsättningsvis lyfter Skolverket (2016) 

att planering av den pedagogiska verksamheten bör grundas i vilka behov och intressen 

barngruppen ger uttryck för. Vårdnadshavare ska genom förskolläraren få möjlighet att få 

inflytande i hur mål eftersträvas i den pedagogiska planeringen, samtidigt som eventuella 

synpunkter ska beaktas och bemötas (a.a.). 

 

Uppfattningen bland förskollärare om vad kvalitetsarbete i förskolan innebär, hur stor del av 

verksamheten det utgör samt om, och varför, det är viktigt, kan skilja sig en del. Dessa skilda 

uppfattningar kommer på olika sätt till uttryck i förskolevärldens verksamhet, vilket på många 

sätt ökar behovet av att utveckla kunskap i hur kvalitetsarbete planeras, gestaltas och utvärderas 
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inom förskolan. I samband med att dessa distinktioner mellan kvalitetsarbete synliggörs kan 

tveksamheter uppstå kring hur detta ska omsättas i praktiken. I många aspekter kan det 

konstateras att det finns särdrag i kvalitetsarbete på olika förskolor som liknar varandra, i form 

av dokumentation och andra mer faktasammanställande processer. Att kartlägga den biten som 

kan klassas som mer organisatorisk kan emellertid vara en mer omfattande utmaning. Hur 

planläggs och samordnas kvalitetsarbete inom förskolans praktik? Den huvudsakliga 

fokuspunkten i denna studie kommer således att kretsa kring huruvida tillvägagångssätt och 

planeringsmässiga strategier brukas i förskolepraktiken. I denna studie kommer förskollärares 

perspektiv på planering av systematiskt kvalitetsarbete att undersökas. 

 

1.2 Begreppsdefinition 

Studien tar stöd utifrån Dahlberg, Moss och Pence (2014) definition av begreppet kvalitet, 

Sheridan, Williams, Sandbergs (2012) definition av begreppet systematiskt kvalitetsarbete samt 

Hočevar, Kovač Šebart och Štefanc (2013) definition av begreppet planering.      

1.2.1 Kvalitet 

Begreppet kvalitet beskrivs av Dahlberg, Moss och Pence (2014) som ett, inom förskolan, 

socialt konstruerat begrepp vars innebörd kan betraktas som ett resultat av den dominanta 

diskurs som råder inom förskolans verksamhet. I många aspekter blir kvalitet ett mått på hur 

väl verksamheten uppfyller de mål och förväntningar som på förhand konstruerats i syfte att 

säkerställa effektiviteten i att skapa förutsättningar för lärande och utveckling (a.a.). 

1.2.2 Systematiskt kvalitetsarbete 

Begreppet systematiskt kvalitetsarbete definieras av Sheridan, Williams och Sandberg (2012) 

som den pedagogiska process förskolepersonalen använder sig av för att undersöka om, och på 

vilket sätt, verksamheten bidragit till barns lärande och utveckling. Begreppet får alltså en 

mångdimensionerad innebörd i och med att kunskap om generell kvalitet, hur kvalitet 

säkerställs samt barns lärande och utveckling, alla är relevanta områden som utgör en väsentlig 

del i begreppets mening och innebörd. Processen i sig innefattar att planera, genomföra och 

realisera, dokumentera och utvärdera verksamheten, såväl som att kontinuerligt reflektera, 

analysera och diskutera (a.a.). 
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1.2.3 Planering 

Hočevar et al. (2013) lyfter planering i förskolepedagogiska sammanhang som en sorts 

ambition att uppnå förväntade mål i verksamheten. På många sätt utgör pedagogisk planering i 

sig ett första steg i en kontinuerlig process att vidareutveckla och förbättra utbildningsmässiga 

aspekter av verksamheten. Planeringen blir också på många sätt ett aktivt ingripande i 

pedagogiska processer, i och med att verksamhetsutvecklingen inte passivt lämnas till att bli 

beroende av andra faktorer, utan själv ansvarar för att utvecklingen fortlöper (a.a). 

 

1.3 Disposition 

I studiens inledande avsnitt presenteras undersökningens syfte och frågeställningar. I 

metoddelen redogörs för valet av metod, etiska överväganden, hur data samlats in och, 

deltagarurval samt hur insamlat material har bearbetats. I resultatavsnittet presenteras resultatet 

utifrån valda teman för analys, detta följs av en diskussion av studiens metodval. I diskussionen 

diskuteras även resultat i relation till tidigare forskning, studiens syfte samt ovannämnda teman. 

I diskussionsavsnittet diskuteras även förslag på fortsatt forskning på området. Arbetet avslutas 

med en redogörelse för studiens slutsats. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma förskollärare upplever och 

praktiserar organisatoriska processer, med fokus på planering, i relation till det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskolan. 

 

1.5 Frågeställningar 

 På vilket sätt menar förskollärarna att planering av kvalitetsarbete sker i just deras 

verksamhet? 

 På vilket sätt påverkas verksamheten, arbetslaget och den enskilda förskolläraren av 

planeringen i sig? 

 Vilka förutsättningar och möjligheter finns för förskollärarna att planera och genomföra 

systematiskt kvalitetsarbete?  
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2 Litteraturgenomgång 

I följande avsnitt kommer relevant forskning inom området systematiskt kvalitetsarbete och 

planering av systematiskt kvalitetsarbete att redogöras för. Relevanta artiklar och annan 

litteratur som berörs i avsnittet har sökts fram i de av lärosätet tillhandahållna sökbaserna ERIC 

(EBSCOhost) och EBSCOhost Web. Samtliga källor är peer reviewed, granskade av kollegiala 

sakkunniga, och sökorden/begreppen som använts i olika kombinationer är preschool, 

preschool setting, teacher, kindergarden, quality, systematic quality work, organizing, planning, 

stress och childhood education. Avsnittet omfattar följande underrubriker: Mål och riktlinjer 

med kvalitativt arbete, Att planera för kvalitet samt Pedagogisk planering i förskollärarrollen. 

 

2.1 Mål och riktlinjer i kvalitativ utbildning 

En av studiens frågeställningar berör vilka förutsättningar och möjligheter som finns för 

förskollärare att planera och genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete. För att bringa klarhet i 

de mål och riktlinjer som finns för förskolläraren att förhålla sig till kan det vara relevant att ta 

del av väsentlig forskning. Lager (2010) lyfter förskollärarens ansvar utifrån nationella 

styrdokument såsom läroplanen för förskolan, såväl som styrdokument på kommunal nivå i 

förhållande till lokala handlingsplaner och projektinsatser. Planering, genomförande och 

utvärdering av verksamhetens utvecklingsmässiga kvalitetsarbete förväntas kongruera med 

nämnda nationella såväl som lokala mål och riktlinjer. Ramirez, Clemente, Recamán, Martin-

Dominguez och Rodriguez (2017) anser det dessutom finnas en oundviklig relation mellan 

pedagogers nyttjande av läroplanen som ett planeringsverktyg och läroplanen som konkret 

handlingsplan. 

 

Läroplanens utformning är något som även Brodin och Renblad (2015) problematiserar i 

relation till mer traditionsmässiga skiljaktigheter på en världsomfattande nivå. Den globala 

indelningen av läroplanstraditioner är, enligt OECD (2006), den nordiska, centraleuropeiska 

och anglosaxiska. Den nordiska och centraleuropeiska fokuserar främst på förskolepersonalens 

samt förskolemiljöns förmåga att erbjuda förutsättningar för respektive barn, där det ska finns 

ett stort utbud av olika aktiviteter att tillgå. Den anglosaxiska läroplanstraditionen, som nyttjas 

exempelvis i USA, fokuserar istället främst på barns potentiella förmågor och färdigheter med 

mätbara tester och kunskapsprov (a.a.). 
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Efterfrågan på kvalitetsarbete runt om i världen är enligt Brodin och Renblad (2015) relativt 

stor. Det kan emellertid vara svårt att anamma andra kulturella modeller då det sällan blir ett 

framgångsrikt koncept. För att möjliggöra förändringar samt effektivisera utvecklingen av 

kvalitetsarbete på förskolan, verkar reformeringen av läroplanen för förskolan 2010 vara rätt 

väg att gå. Brodin och Renblad (2015) problematiserar om utbildarna kan praktisera ett 

högkvalitativt arbete baserat på läroplanen. Sheridan (2009) menar att planering i en 

verksamhet utifrån tydliga mål, främst utifrån läroplanen, i det närmaste är ett krav. Här 

problematiseras hur tillvägagångssätt som bygger på att genomföra aktiviteter och teman ofta 

kopplar innehållet till mål i läroplanen först efter att ett projekt avslutats. Att planera kan då 

fylla funktionen av att på förhand bestämma och skapa förutsättningar för att specifika 

målområden ska beröras. Sheridan (2009) menar att detta både utgår ifrån en kvalitetsmässig 

grund, såväl som skapar en ny dimension av kvalitet i verksamheten. 

 

Läroplanen agerar bevis för vilka generella intentioner samhället har med barn och barns 

fortsatta utveckling, vilket Sheridan (2009) menar ligger till grund för hur planering kan ske 

utifrån ett samhällsperspektiv. Läroplanen definierar samtidigt vikten av att varje barn ges 

inflytande, samhälleliga värderingar och blir delaktig. Detta utgör en del i de mål och riktlinjer 

som inte är upp till varje enskild lärare – utan som snarare ligger på ett mer övergripande plan 

(a.a.). Uppföljningen av ett förbättringsarbete kan på många sätt ställas i relation till nationella 

mål för den aktuella skolformen, och kategoriseras utifrån de målområden och riktlinjer 

läroplanen lyfter (Håkansson, 2013). Normer och värden, kunskapskrav, elevens ansvar och 

inflytande, skolan och omvärlden samt bedömning och betyg är exempel på kategorier som 

tydliggör vilka aspekter ett kvalitetsarbete bör beröra. En institution kan, trots sin medvetenhet 

om nationella mål och riktlinjer, vara begränsade i och med sina lokala förutsättningar (a.a.).  

 

2.2 Att planera för kvalitet 

Studiens syfte kretsar kring förskollärares upplevelser av organisatoriska processer i arbetet 

med kvalitet, främst med fokus på planering. Ramirez et al. (2017) lyfter planering som den 

första organisatoriska fasen inom yrkesverksamma förskollärares/lärares praktik. Att kunna 

planera sin verksamhet och dess upplägg är ett måste innan konkreta handlingar kan fortgå. Hur 

når lärare sina beslut kring verksamhetens upplägg och varför? Det finns en oundviklig relation 

mellan pedagogers nyttjande av läroplanen som ett planeringsverktyg och läroplanen som 

konkret handlingsplan. Bedömning tycks utgöra en ytterligare organisatorisk fas i nära relation 
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till lärarnas planeringsarbete, detta då lärare tenderar att bedöma barnens prestationer inom 

olika ämnen eller aktiviteter som läraren har planerat för (a.a.).   

 

Cottle (2011) problematiserar hur begreppet kvalitet kan bli problematiskt att kollektivt i ett 

gemensamt arbetslag, såväl som inför vårdnadshavare, tillskriva mening och innebörd. Genom 

att tillgå öppen dialog och ge utrymme för kritisk reflektion tillsammans med sitt arbetslag kan 

möjligheter och förutsättningar för gemensam förståelse utformas (Cottle, 2011). Många gånger 

sker utformningen av ett kvalitetsarbete baserat på vilket lärande som finns synligt i 

verksamheten, samt hur detta influeras och konkretiseras av pedagogerna. Detta kräver en viss 

didaktisk kunskap. Lindström och Pennlert (2016) menar att didaktik som vetenskap handlar 

om vad som kan påverka lärande och undervisning. Faktorer som påverkar kan utgöras av 

pedagogers förhållningssätt, antal och kompetens, det kan utgöras av tidsmässiga aspekter i 

verksamheten eller av själva barngruppens storlek, av miljön för lärande eller av material som 

finns att tillgå. Samtliga faktorer kan potentiellt utgöra en viktig del i att begränsa eller gynna 

lärandet och undervisningen (a.a.).  

 

Kvalitetsarbete och generellt arbete med kvalitet i förskolan menar Sheridan, Williams och 

Sandberg (2012) bör grunda sig i förskollärarens identifikation av eventuell problematik. Cottle 

(2011) definierar också kvalitet i relation till den enskilda individens tidigare historia och 

värderingar. Beroende på individens erfarenheter av arbetsmiljö, arbetsklimat och 

arbetsmässiga relationer, påverkas också uppfattningen av vad kvalitet på arbetsplatsen utgör. 

Sheridan, Williams och Sandberg (2012) problematiserar också kvalitet och utvecklingsarbete 

utifrån den egna erfarenheten. Kvalitetsarbete planeras hela tiden mot bakgrunden av de 

befintliga behov som barngrupp, arbetslag eller vårdnadshavare ger uttryck för. Eftersom 

systematiskt kvalitetsarbete i praktiken innefattar planering, observation och utvärdering – men 

också analys och reflektion – så blir meningen bakom begreppet till viss del utökat och 

samtidigt fördjupat (a.a.). 

 

Behovet av forskning kring systematiskt kvalitetsarbete i förskolan har på många sätt blivit allt 

större. Håkansson (2016) påvisar vikten av hur högkvalitativ utbildning redan i förskolan spelar 

en avgörande roll för barns framtida utbildning och lärande. Ökat behov av kunskap har på 

många sätt medfört ett ökat intresse av att skapa en förståelse för hur barns förkunskaper ska 

kunna bidra till goda studieresultat i fortsatt utbildning. Alvestad och Sheridan (2014) menar 

emellertid att flera individers skilda perspektiv på barns lärande och utveckling kan leda till 
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relativt olika syn på vad som behöver betonas i planerings- och dokumentationsarbetet inom 

arbetslaget. Planering baseras många gånger på vilka behov som ges uttryck för i verksamheten. 

Mer strukturerad planering sker emellertid ofta på specifika teman och ofta över en längre 

period. Fortsättningsvis kan det argumenteras för hur planering – både strukturerad och mindre 

strukturerad, på kort sikt eller på längre – blir ”ihålig” om förskolläraren inte planerar med en 

medvetenhet kring vilka mål som måste konkretiseras. Den typen av planering och 

dokumentation som syftar till att säkerställa kvalitet genom att uppfylla verksamhetens mål, 

förbättrar också förutsättningar för barns lärande och allmänna utveckling. Kontinuerligt 

kvalitetsarbete främjar på många sätt lärarens förmåga att göra lärandet synligt, samt att i större 

utsträckning involvera barn och vårdnadshavare i kvalitetsprocessen. Att planera, dokumentera 

och följa upp verksamheten kan på många sätt utgöra en källa till förståelse för vilket sorts 

arbete som egentligen bedrivs, processen tydliggör också huruvida det pedagogiska arbetet 

uppfyller målen i läroplanen (a.a.). 

 

Resultatet från Alvestad och Sheridans (2014) studie visar på hur förskollärare upplever ett 

tydligt samband mellan planering och dokumentation som en del av att skapa kvalitet i 

förskolan. Samtidigt problematiseras det om dokumentationen verkligen speglar barns 

lärprocesser, eller om det i första hand blir en reflektion av pedagogens förmåga att planera. 

Resultatet visade dessutom på hur förskollärare tenderade att ge uttryck för hur planering och 

dokumentation i sig var tillräckligt för att säkerställa att barn lär sig. Kvalitetsarbete måste 

dessutom lyfta och vidareutveckla de lärprocesser och den utveckling som barn ger uttryck för 

(a.a).  

 

2.3 Pedagogisk planering i förskollärarrollen 

De yrkesverksamma pedagoger som innehar ett reflekterande förhållningssätt inom sin 

förskolepraktik kan också ses som forskare av denna praktik. Detta menar Dahlberg, Moss och 

Pence (2014) kan ge pedagogerna möjlighet till att använda ett par nyanserade glasögon som 

synliggör barns påverkan samt medverkan inom olika lärandesituationer i förskolan. Barn kan 

alltså ses som medkonstruktörer av sitt eget lärande och förstås som individer vars 

kompetensutveckling sker inom olika sociala arrangemang och procedurer som i sin tur är 

ständigt volatila. Detta ställer emellertid krav på den enskilde pedagogen som måste frångå att 

se barns tillvaro på förskolan som objektiv verklighet och istället se den som en process av 

medkonstruktion. Detta leder till att olika kvalitetsmässiga aspekter synliggörs inom förskolans 
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verksamhet, där pedagogen kan kartlägga, planera och utvärdera olika lärandesituationer för att 

ta tillvara på barns meningsskapande (a.a.). 

 

En annan central frågeställning denna studie utgår ifrån är på vilket sätt planering av 

systematiskt kvalitetsarbete påverkar verksamheten, arbetslaget och den enskilda 

förskolläraren. För att närmare undersöka detta blir det relevant att bilda en uppfattning kring 

på vilket sätt planering och systematiskt kvalitetsarbete hänger samman. Det systematiska i 

begreppet systematisk kvalitetsarbete motsvarar just att planlägga och organisera, menar 

Håkansson (2013). Enligt skollagen bör en sådan planering finnas. Planering kan avse den 

kontinuerliga process som med stor sannolikhet sker regelbundet, och som har syfte till att 

planera för utvärdering och uppföljning. En annan typ av planering syftar istället till den 

planering av själva utvärderingen vars intention är att upptäcka om insatser för att förbättra, 

verkligen har gjort skillnad (a.a.). 

 

Håkansson (2013) poängterar hur de tre huvudsakliga delmomenten i systematiskt 

kvalitetsarbete och utvärderingsarbete – planering, genomförande samt utvärdering – bör få lika 

stort utrymme och utgöra lika stora andelar tidsmässigt. Vanligast är emellertid att 

genomförandet ges mest tid, men att planering och utvärdering ges betydligt mindre (a.a.). 

Sheridan (2009) problematiserar tillika lärardimensionen i planering i förskolan, och menar att 

läraren, genom att tolka målens innebörd, skapar specifika förutsättningar för lärande. För att 

få förståelse om vilka sorters förutsättningar som skapas samt hur dessa påverkas, lyfter 

Sheridan (2009) att kontinuerligt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera blir ett 

användbart verktyg. Samtidigt blir det viktigt att inte glömma barnen i arbetet med kvalitet och 

planering – hur barnen upplever verksamheten och sitt inflytande över den (Sheridan, 2009). 

 

Kompetent personal och tid för pedagogisk planering menar Brodin och Renblad (2013) utgör 

viktiga faktorer för kvalitetsarbete i förskolan. Verksamheten grundar sig på många sätt i 

förmågan att planera och strukturera systematiskt kvalitetsarbete. Behovet av en gemensam 

plattform och strukturell mall för hur pedagogisk planering bör utformas ökar dessutom 

markant. Strukturell pedagogisk planering och tid spenderad i barngrupp blir många gånger en 

komplex balansgång som potentiellt kan bidra till stressrelaterade arbetsförhållanden (Brodin 

och Renblad, 2013). Även Sjödin och Neely (2017) problematiserar pedagogisk planering i 

relation till stress hos förskollärare i sin studie. De betonar hur planering vanligtvis betraktas 

som en viktig del i att motverka stress, i och med att planering ofta innebär organisation och 
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framförhållning. I studien som genomförs visar resultatet emellertid på ett samband mellan 

stress och mängden tid som läggs på pedagogisk planering. De stressade pedagogerna i studien 

lade alltså i betydande utsträckning mer tid på planering och mindre tid i barngrupp, än de 

pedagoger som inte uppgav att de upplevde stress på samma sätt (a.a). 

 

Vårdnadshavares delaktighet i förskollärarens dokumentationsarbete av förskolekvaliteten 

hävdar Löfdahl (2014) ställer krav på det relationella mötet mellan förskola och hem. När alla 

barn som tar del av förskoleverksamheten förväntas ha delaktiga såväl som inflytelserika 

vårdnadshavare, faller ansvaret således på förskolepersonalen att skapa och upprätthålla goda 

relationer. Detta i syfte att skapa förutsättningar för ökat inflytande för vårdnadshavare, och 

barn, i verksamheten. Vårdnadshavare som bidrar och är delaktig i förskolans verksamhet kan 

också stödja och främja barnets fortsatta lärande, utveckling och framtida prestationer (a.a.).  

 

Att vara den i ett arbetslag som planerar i större utsträckning än kollegorna kan bidra till att 

förskolläraren, frivilligt eller ofrivilligt, axlar rollen som huvudansvarig för att planering av 

pedagogiskt arbete alltid genomförs (Sjödin & Neely, 2017). Lager (2016) menar att barns 

lärande och utveckling sker tillsammans i mötet med förskolläraren samt i mötet med förskolans 

miljö. Det är i dessa möten som begreppet kvalitet blir synligt och dessutom frångår att vara en 

enhet till att faktiskt praktiseras i barnens lärandemiljö och sociala omgivning. Ur en 

pedagogisk synvinkel innefattar barns lärande en rad olika kunskaper och tillsammans utgöra 

en helhet av kompetensutveckling, såsom omsorg, kognitiva och sociala färdigheter, relationer 

och lekar. I det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan utgör planering ofta det första 

organisatoriska steget, där förskollärarens planering riktar fokus mot sociala relationer, lek och 

barns välbefinnande (a.a.).   

 

Förskolans kvalitet hänger oupplösligt samman med förskollärarens professionalism och 

pedagogiska medvetenhet om barns utvecklingsbehov (Peterson, Veisson, Hujala, Härkönen, 

Sandberg, Johansson & Kovacsne Bakosi, 2016). För att uppnå framgång på kvalitetsfältet 

behöver förskolläraren dessutom vara medveten om vårdnadshavares förväntningar, barnens 

tillväxt- och utvecklingsmiljö, styrdokuments föreskrifter och andra kulturella dimensioner. 

Barns möjlighet till meningsfulla situationer på förskolan ökar om förskolläraren ser varje 

enskilt barn som en aktiv medlem av sitt eget lärande. Fortsättningsvis menar Peterson et al. 

(2016) att inom förskollärarens professionalism verkar utmaningen för att uppnå en kvalitativ 

förskoleverksamhet grunda sig i, förutom en pedagogisk medvetenhet, även pedagogisk 
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planering. Förskolläraren behöver vara målmedveten inom olika planeringssituationer och 

avsiktligt nyttja dem för att med hjälp av dokumentationer samt observationer, undersöka barns 

kunskaper. Detta kan i sin tur ge de förutsättningar läraren behöver för att skapa en utvecklande 

och lärande förskolemiljö (a.a.).  

 

2.4 Sammanfattning av avsnittet 

Efterfrågan på kunskap och forskning kring systematiskt kvalitetsarbete ökar enligt Brodin och 

Renblad (2015) vilket ställer nya krav på innehåll i läroplanen samt på förskollärarens förmåga 

att tolka och konkretisera detta i en pedagogisk verksamhet. Denna studie har till syfte att 

undersöka på vilket sätt yrkesverksamma förskollärare planlägger och samordnar systematiskt 

kvalitetsarbete, samt vilka upplevelser och intryck av kvalitet och planering nämnda 

förskollärare ger uttryck för. Ramirez et al. (2017) lyfter, i sällskap av Lager (2016), hur 

planering ofta utgör det första steget i att organisera för att nå verksamhetsmålen samt för att 

säkerställa kvalitet i förskolan. Planering kan förmodas bidra till framförhållning, struktur och 

tydliga rutiner - men enligt Sjödin och Neelys (2017) studie finns indikationer på att planering 

kan bidra till det motsatta och istället generera en viss stress. Planeringen riskerar dessutom bli 

ytlig och intetsägande om pedagogen inte planerar med en vetskap om hur verksamhetsmål 

omsätts i praktiken (Alvestad & Sheridan, 2014). Med anledning av variationsrikedomen i 

perspektiv på planering som tidigare forskning förevisar, eftersträvar denna studie att undersöka 

yrkesverksamma förskollärares uppfattning och tillvägagångssätt i arbetet med kvalitet. 
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3 Metod 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för yrkesverksamma förskollärares 

upplevelser av systematiskt kvalitetsarbete och planering i praktiken. Studiens frågeställningar 

syftar till att besvara på vilket sätt planering påverkar verksamheten samt vilka förutsättningar 

och möjligheter yrkesverksamma förskollärare upplever finns. Metoden för att besvara dessa 

frågeställningar redovisas nedan och har delats in i följande rubriker: Val av metod, Urval, 

Genomförande samt Bearbetning av insamlat material. 

 

3.1 Val av metod 

Studiens forskningsinstrument blev en webbaserad enkätstudie, detta eftersom Bryman (2011) 

menar att enkäter generellt sett inte medför den tvetydighet som intervjuer kan innebära. 

Intervju som metod kan dessutom ge en viss skevhet i respondenternas svar, det vill säga att 

intervjudeltagarna kan grunda sina svar i undersökningen på egna personliga värderingar. Med 

enkät som metod elimineras sådana risker och respondenternas svar kan istället ses som mer 

objektiva och värderingsfria. Samtidigt kan en enkätmetod vara praktisk och hänsynsfull inför 

respondenternas möjlighets- och tidsbehov. Det kan också vara en fördel att ställa både öppna 

och mer slutna frågor i en enkätundersökning, då slutna frågor generellt är lättare att besvara. 

Skillnaden mellan intervju och enkät ligger främst i att forskaren inte kan närvara då en 

respondent besvarar en enkät, vilket ställer större krav på att frågorna måste vara väl 

formulerade och lätta att förstå. Samtidigt bör en enkät vara relativt kort, detta för att minska 

risken för att respondenten tröttnar och avbryter sitt deltagande. Fortsättningsvis påvisas även 

att en enkätstudie tenderar att vara mer strukturerad och statistiskt validerad, även om den också 

kan gränsa till att generalisera och potentiellt spegla forskarens perspektiv - istället för 

deltagarnas. Detta forskningsinstrument syftar generellt till att påvisa och synliggöra större och 

mer omfattande sociala och beteendemässiga samband (a.a.). 

 

Inför undersökningen har hänsyn tagits till Vetenskapsrådet (2017), då ingen uppgiftslämnares 

personuppgifter eller arbetsplats fordrats för deltagande. I Enkätundersökningen efterfrågades 

varken kön eller ålder på respondenterna och enkätfrågorna formulerades så objektivt och 

värderingsfritt som möjligt. För att uppnå studiens syfte och samtidigt komma nära 

respondenternas perspektiv omfattades enkätundersökningen av såväl slutna som öppna frågor. 

Ingen fråga berör privata åsikter eller ställningstaganden utan handlar endast om yrkesmässiga 

reflektioner.           
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3.2 Urval 

Bryman (2011) redogör för hur så kallad survey-forskning ofta utformas utifrån ett valt tema 

med tydliga frågeställningar. Undersökningens forskningsfrågor avgör hur en survey eller enkät 

bör utformas, såväl som hur urvalet av deltagare bör göras. Viktigt blir att ta hänsyn till hur 

urval av respondenter ofta påverkas av forskarens personliga faktorer, så som de geografiska 

och relationella faktorerna, samt allmän tillgänglighet. Bryman (2011) lyfter hur det också blir 

relevant att inledningsvis begränsa sig inom vissa kriterier på respondenter, beroende av vad 

forskningsfokus ligger. 

 

Åtta biträdande förskolechefer kontaktades via mail (se Bilaga 1) inför undersökningen där 

samtliga ombads att vidarebefordra undersökningens enkätlänk samt missivbrev (se Bilaga 2) 

till respektive förskolor. Detta med anledning av de etiska överväganden som gjorts inför 

undersökningens genomförande, att gå genom biträdande förskolechef blev ett sätt att få just 

deras samtycke till att genomföra undersökningen på respektive förskola. Samtliga 

respondenter är yrkesverksamma och legitimerade förskollärare som arbetat i minst ett år. 

 

3.3 Genomförande 

Studiens valda ämne, systematiskt kvalitetsarbete med fokus på planering, grundades i den 

anmärkningsvärda differens som finns på områdets forskningsfält. Forskare redogör för 

förskolans arbete med systematiskt kvalitetsarbete, både i enighet och med utbredda 

meningsskiljaktigheter. Detta genererade ett intresse av att jämföra legitimerade förskollärares 

upplevelser och erfarenheter av systematiskt kvalitetsarbete i respektive yrkesverksamhet. Sett 

till ämnets påtagliga bredd och omfång avgränsades studien till att huvudsakligen fokuseras till 

planering. För att synliggöra eventuella samband och/eller skiljaktigheter på området blev valet 

av metod som tidigare nämnts enkät, detta på grund av den mer omfattande och generella bild 

som den kan bidra med. Frågorna i enkätundersökningen formulerades med stöd i de didaktiska 

aspekter av lärande som Lindström och Pennlert (2016) redogör för och som behandlas i 

avsnittet Littteraturgenomgång. Stöd togs dessutom i Skolverkets (2016) redogörelse för tre 

didaktiska frågeställningar: vad, varför och hur? Dessa frågeställningar utgör grunden i 

didaktiken och används för att belysa på vilket sätt lärande kan tolkas och konkretiseras i 

verksamheten. Skolverket (2016) belyser vidare att det även blir relevant att fundera över och 

ta hänsyn till vem som lär sig samt var detta ska ske. Efter avslutad enkätundersökning 
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bearbetades insamlat material utifrån studiens valda forskningsområden och syfte. Innan 

respondenterna deltog i undersökningen, fick ovannämnda förskolechefer information via mail 

om enkätens syfte med bifogat missivbrev samt enkätlänk. Detta för att ge information, men 

också för att få klartecken och samtycke till deras anställdas deltagande i enkätundersökningen. 

Efter chefernas medgivande skickade de i sin tur ut bifogad enkätlänk till sina medarbetare. 

Detta i relation till de etiska överväganden som gjorts med stöd i Vetenskapsrådet (2017). 

 

Inför enkätundersökningen i denna studie har samtliga deltagare via missivbrevet blivit 

underrättade om projektledarnas namn och lärosäte. De har även blivit informerade om hur 

deras medverkan i undersökningen är frivillig och att allt insamlat material endast brukas inom 

ramen för detta arbete. Enkätundersökningens deltagare har blivit informerade om att eventuella 

personuppgifter eller andra identitetsuppgifter som har insamlats förblir konfidentiella från 

utomstående. Respondenternas deltagande i denna studie kommer inte att få sina svar eller 

andra uppgifter utlämnade till utomstående instanser. Med stöd i Vetenskapsrådets (2017) 

forskningsetiska riktlinjer utformades en enkät via en webbsida tillhandahållen av lärosätet, där 

endast ansvarig distributör för enkäter får tillgång till respondenternas svar och uppgifter. 

Ansvarig distributör kan ta del av enskilda enkätsvar från samtliga deltagare, men enkäten i sig 

är fullständigt anonym. I enkäten efterfrågas varken namn, arbetsplats eller andra 

personuppgifter och deltagande i undersökning fodrades inte bekräftas tillbaka till 

enkätdistributören. I det mail och missivbrev (se bilaga 1 och 2) som skickades ut till biträdande 

förskolechefer och till respondenterna i samband med enkäten klargjordes ovannämnda etiska 

överväganden. 

 

3.4 Bearbetning av insamlat material 

I bearbetningen av insamlat material har stöd tagits i Bryman (2011) som menar att 

innehållsanalyser av exempelvis enkätundersökningar ofta rymmer flera frågeställningar 

och/eller teman där forskningsfokus vävs samman med de mönster och tendenser insamlad data 

visar på. Ett återkommande begrepp i definitioner av innehållsanalys är objektivitet. 

Objektiviteten kan enligt Bryman (2011) utgöras av att teman eller kategorier för analys tas 

fram redan innan material för undersökningen samlas in. Detta för att forskarens personliga 

värderingar ska påverka processen i så liten utsträckning som möjligt. Formuleringen av 

enkätundersökningens frågor tog stöd i Lindström och Pennlert (2016) samt Skolverkets (2016) 

redogörelse för de huvudsakliga frågeställningarna inom didaktiken. Med anledning av detta 
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bearbetades också det insamlade materialet i relation till ett didaktiskt förhållningssätt. Vad 

förskollärarna anser är väsentligt i arbetet med kvalitet, varför kvalitet behöver säkerställas samt 

hur förskollärarna menar att detta genomförs, blev relevanta aspekter att beakta i analysen av 

vad det insamlade materialet egentligen synliggjorde. Utifrån denna studies syfte vars ändamål 

är att undersöka hur yrkesverksamma och legitimerade förskollärare upplever och praktiserar 

organisatoriska processer, har tre teman baserat på studiens frågeställningar formulerats.  

Det första temat Kunskap och riktlinjer i arbetet med kvalitet grundar sig i frågeställningarna: 

På vilket sätt påverkas verksamheten, arbetslaget och den enskilda förskolläraren av 

planeringen i sig? På vilket sätt menar förskollärarna att planering av kvalitetsarbete sker i 

just deras verksamhet? Det andra temat Tid och förutsättningar till planering och systematiskt 

kvalitetsarbete grundar sig i frågeställningen: Vilka förutsättningar och möjligheter finns för 

förskollärarna att planera och genomföra systematiskt kvalitetsarbete?  

Det tredje temat Inställning och förhållningssätt till planering grundar sig i frågeställningarna: 

På vilket sätt påverkas verksamheten, arbetslaget och den enskilda förskolläraren av 

planeringen i sig? På vilket sätt menar förskollärarna att planering av kvalitetsarbete sker i 

just deras verksamhet?  

 

3.4.1 Teman för analys 

Kunskap och riktlinjer i arbetet med kvalitet 

Undersökningens första tema kretsar kring hur förskollärarna graderar och ger uttryck för 

upplevelser kring den egna kunskapen i arbetet med kvalitet i förskolan. Här berörs även de 

frågor som rör vilka riktlinjer och mallar, strukturer, som finns att utgå ifrån i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Även verksamhetsmålen, samt hur väl dessa berörs och gynnas i arbetet med 

kvalitet, blir relevant att lyfta. 

Tid och förutsättningar till planering och systematiskt kvalitetsarbete 

Det andra temat behandlar vilken tid och vilka förutsättningar förskollärarna bedömer att de har 

till att arbeta med kvalitet samt att planera för det. Tidigare forskning redogör dessutom för 

potentiella stressfaktorer i förskolans kvalitetsarbete samt i arbetet med planering.  

Inställning och förhållningssätt till planering 

Undersökningens tredje och sista tema berör vilken attityd och inställning till planering 

förskollärarna har. Detta baseras på hur förskollärarna värderar planering i relation till andra 

delar av att systematiskt arbeta med kvalitet, i vilken utsträckning dessa planerar enskilt och i 

arbetslaget, samt vilken effekt planeringen ger i sig. 
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4 Resultat 

Resultatdelen presenteras i enkätfrågornas ordningsföljd med hjälp av statistiska diagram. 

Samtliga frågor i enkätundersökningen presenteras i Bilaga 3. Undersökningen hade 

sammanlagt 13 respondenter som alla var legitimerade förskollärare med minst ett års 

yrkeserfarenhet. 

 

4.1 Lärarlegitimation och yrkeserfarenhet 

Eftersom ett av kriterierna för att få delta i enkätundersökningen var att respondenten skulle 

vara förskollärare, inleddes enkäten med en kontroll av vilka uppgiftslämnare som innehar 

lärarlegitimation. Detta för att undersökningens syfte kretsar kring yrkesverksamma 

förskollärares uppfattningar och erfarenheter av organisatoriska processer i det systematiska 

kvalitetsarbetet, där andra yrkesroller inom förskoleverksamheten i detta fall inte var relevant. 

Samtliga respondenter som deltar i denna undersökning är således legitimerade lärare och har 

varit yrkesverksam i minst ett år. 39% av respondenterna uppgav sig ha varit yrkesverksamma 

i 1-5 år, 23% i 6-10 år, 15% i 11-20 år och 23% i 20+ år. Frågans intention var att synliggöra 

respondenternas erfarenhet som verksamma förskollärare i relation till upplevelser och 

erfarenheter av systematiskt kvalitetsarbete och planering. Intentionen var också att undersöka 

potentiella likheter och skillnader beroende på om yrkeserfarenheten varit 1-5 år eller 20+. 

Några sådana distinkta mönster eller uppenbara statistiska skillnader fanns inte, resultaten från 

förskollärare med mer respektive mindre yrkeserfarenhet varierade i relativt liten grad. 

 

4.2 Undersökningsresultat 

Undersökningens tredje punkt gav respondenterna ett påstående att gradera hur väl de instämde. 

”Jag vet vad systematiskt kvalitetsarbete i förskolan innebär”. 46% av respondenterna uppgav 

sig instämma helt, 46% instämde till stor del. 8% instämde till viss del. 92% uppgav med andra 

ord sig instämma helt eller till stor del. Frågans intention var att synliggöra i hur stor 

utsträckning respondenterna ansåg sig ha kunskap och kompetens inom det systematiska 

kvalitetsarbetet. Påståendet under punkt fyra i undersökningen gav respondenterna i uppgift att 

instämma helt, eller inte alls, i ”Det finns en tydlig struktur/mall för systematiskt kvalitetsarbete 

som min enhet utgår ifrån”. En tydlig mall utgör en viss struktur och ambition för hur 

kvalitetsarbetet ämnas fortlöpa, vilket ger en bild av vilka riktlinjer som finns att förhålla sig 

till i arbetet med kvalitet. Detta kan, med stöd i litteraturen, utgöra den delen av kvalitetsarbetet 

som är systematiskt, det vill säga planerat och organiserat. 23% av respondenterna instämde 
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helt, 46% till stor del. 8% av respondenterna instämde inte alls, och menar alltså att någon tydlig 

struktur eller mall inte finns att utgå ifrån. 

 

 

 

 

4.2.1 Väsentliga delar av systematiskt kvalitetsarbete 

 

Under fråga fem, ”Vad är det mest väsentliga i ett systematiskt kvalitetsarbete?”, gavs fem 

svarsalternativ samt ett ytterligare där utrymme fanns för respondenten att med egna ord lyfta 

aspekter som ansågs väsentliga av kvalitetsarbete i förskolan. De fem svarsalternativen var 

“planering”, “dokumentation/observation”, “enskild reflektion/analys”, 

“reflektion/analys/diskussion i arbetslaget” samt “utvärdering”. Svarsalternativen togs fram 

med stöd i de delar av kvalitetsarbete i förskolan som återfinns i mycket av litteraturen och som 

ligger till grund för denna studie. Istället för att respondenterna ombads rangordna alternativen, 

gavs de istället möjligheten att gradera varje kategori med 1-5, där 1 motsvarar “inte viktigt” 

och 5 motsvarar “väldigt viktigt”. Detta för att inget svarsalternativ direkt skulle ställas i 

motsats till något annat, utan snarare kunna graderas enligt sin egen innebörd och betydelse för 

respektive respondent. Respondenterna fick alltså möjligheten att gradera två svarsalternativ 

lika högt eller lågt, men också samtliga svarsalternativ till samma värde. Resultatet beträffande 

fråga fem visar hur majoriteten av respondenterna främst menar att utvärdering, dokumentation, 

observation samt reflektion/analys/diskussion i arbetslaget är de mest väsentliga delarna inom 

systematiskt kvalitetsarbete. Att planera inom systematiskt kvalitetsarbete motsvarade det 
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alternativ som resultatet visade var prioriterat näst längst ned. En respondent valde dessutom 

alternativet annat där denne uppgav: ”Tid att arbeta med det som är planerat”. 

 

Undersökningens sjätte fråga berör vem kvalitet i förskolan behöver säkerställas för. Varje 

påstående graderas 1-5, där 1 motsvarar "inte viktigt" och 5 motsvarar "väldigt viktigt". 

 

 

4.2.2 För vem säkerställs kvalitet?  

 

Samtliga respondenter ansåg att det är väldigt viktigt, en 5:a, att säkerställa kvalitet för barnens 

skull. 31% ansåg att det var lika viktigt för vårdnadshavares skull, 33% för chefers skull och 

42% för arbetslaget. Gällande kvalitet för chefers skull valde emellertid 25% att gradera med 

en 2:a. På frågan valde också en respondent att lyfta ”För den enskilda arbetaren” under 

kategorin annat, och menade att detta var ”väldigt viktigt”. Överlag visar resultatet på hur 

samtliga respondenter anser att kvalitet i förskolan är viktigt att säkerställa för barnens skull, 

följt av arbetslaget, vårdnadshavare och till sist för chefer. 

 

Den sjunde frågans svarsalternativ formuleras i påståenden där varje påstående graderas med 

siffran 1-5. Nummer 1 motsvarar här "stämmer inte" och 5 motsvarar "stämmer väl". 
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4.2.3 Planering av systematiskt kvalitetsarbete 

 

Följande påståenden graderas: “Planering av systematiskt kvalitetsarbete sker i mitt arbetslag”, 

“Vi har avsatt tid specifikt för systematiskt kvalitetsarbete”, “Jag planerar för systematiskt 

kvalitetsarbete enskilt”, samt “Jag och mitt arbetslag planerar för systematiskt kvalitetsarbete 

tillsammans”. Det första påståendet syftar till att synliggöra i vilken utsträckning förskolläraren 

anser att arbetslaget planerar för systematiskt kvalitetsarbete. Det andra påståendet tydliggör 

om tid finns avsatt specifikt för systematiskt kvalitetsarbete, vilket i det här fallet kan kopplas 

till huruvida förskolläraren och arbetslaget planerar för att säkerställa kvalitet. Vidare är 

intentionen med de sista påståendena att ta reda på vem som planerar för kvalitetsarbete - den 

enskilda förskolläraren eller arbetslaget tillsammans. Frågan hade också ett femte 

svarsalternativ under rubriken annat där respondenterna fick möjligheten att lyfta egna 

påståenden eller svarsalternativ som ansågs relevant för hur planering sker. Detta valde en 

respondent att göra men uppgav inget i alternativsrutan. 

 

Resultatet visar att 27% instämmer väl med att planering av systematiskt kvalitetsarbete sker i 

det egna arbetslaget.  18 % graderade emellertid en 2:a. 18% av respondenterna menade också 

att tid finns avsatt specifikt för systematiskt kvalitetsarbete, medan 27% bara delvis instämmer 

med samma påstående. Detta gav påståendet ett medelvärde på 3,2 vilket är det lägsta 

medelvärdet för samtliga påståenden i denna fråga. 33% uppgav sig planera för systematiskt 
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kvalitetsarbete enskilt, 8% uppgav att detta inte stämmer alls. 31 % instämde med att planering 

för systematiskt kvalitetsarbete sker tillsammans i arbetslaget.  

 

 

4.2.4 Tid och förutsättningar för planering av systematiskt kvalitetsarbete  

 

Varje påstående i undersökningens åttonde fråga graderades med 1-5, där 1 motsvarar "stämmer 

inte" och 5 motsvarar "stämmer väl". Respondenterna fick i uppgift att gradera varje påstående 

utifrån sina upplevelser och uppfattningar. Frågans intention var att synliggöra huruvida det 

finns tid och förutsättningar för att kunna bedriva planering av ett systematiskt kvalitetsarbete, 

samt att undersöka förskollärarnas syn på stress. Detta mot bakgrund av avsnittet 

litteraturgenomgång där det redogörs för hur organisatoriska processer inom förskolans 

kvalitetsarbete kan upplevas som stressfyllda. 17% instämde i att arbetslaget har förutsättningar 

för att planera ett systematiskt kvalitetsarbete. 25% graderade samma påstående med en 2:a. 

8% uppgav att arbetslaget har förutsättningar för att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete. 

8% menade också att planering av systematiskt kvalitetsarbete upplevs som stressfyllt. 17% 

instämde emellertid i att genomförande av systematiskt kvalitetsarbete upplevs som stressfyllt, 

33% instämde till stor del. 

 

Undersökningens sista fråga syftade till att synliggöra vilken effekt förskollärarna ansåg att 

planeringen av det systematiska kvalitetsarbetet ger. Under svarsalternativen fanns också en rad 
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för respondenten att lyfta eventuella egna aspekter eller svarsalternativ. Varje påstående 

graderades 1-5, där 1 motsvarar "stämmer inte" och 5 motsvarar "stämmer väl". 

 

 

4.2.5 Vad planering genererar  

 

Svarsalternativen under fråga 9 baserades på vad litteraturen lyfter att fördelarna och 

nackdelarna med planering av systematiskt kvalitetsarbete kan utgöra. Dessa blev då 

“framförhållning”, “minskad andel tid i barngrupp”, “ordning och struktur”, arbetsbelastning”, 

“utveckling i min yrkesroll”, “medvetenhet kring verksamhetsmålen” samt “förutsättningar för 

att verksamheten blir pedagogisk”. Här fanns även ett åttonde alternativ som rubricerades som 

annat där respondenterna fick möjlighet att fylla på med egna alternativ. Högst medelvärde gav 

”utveckling i min yrkesroll” samt ”medvetenhet kring verksamhetsmål”. Lägst medelvärde 

visade ”minskad andel tid i barngrupp” samt ”arbetsbelastning”. 

 

Resultatet av undersökningen har nyttjats för att uppnå studiens syfte och besvara dess 

frågeställningar.  
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5 Diskussion 

Inledningsvis problematiseras arbetets tillvägagångssätt i en Metoddiskussion. Därefter följer 

en diskussion kring resultatet i relation till tidigare forskning på området. Avsnittet är uppdelat 

i studiens tre huvudsakliga teman: Kunskap och riktlinjer i arbetet med kvalitet, Tid och 

förutsättningar till planering och systematiskt kvalitetsarbete samt Inställning och 

förhållningssätt till planering. Detta förenar sig i studiens allomfattande syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis redovisas studiens slutsats samt förslag på vidare forskning.  

5.1 Metoddiskussion 

Inledningsvis bör antalet respondenter i undersökningen beröras som ämne för diskussion. 

Eftersom enkäten skickades ut till sammanlagt åtta biträdande förskolechefer, alla med minst 

två förskolor att ansvara för, kan antalet respondenter i undersökningen tyckas relativt lågt. 

Samtidigt kan poängteras att antalet legitimerade förskollärare på nämnda förskolor inte är lika 

många som antalet verksamma pedagoger. 13 respondenters svar återstod att ligga till grund för 

undersökningens resultat och diskussion efter att icke-legitimerade sållats bort. Antalet 

respondenter påverkar emellertid vilka slutsatser som kan dras utifrån resultatet då en högre 

kvantitet på många sätt hade varit mer statistiskt validerande. Några generaliseringar kunde 

därför inte göras utifrån denna studie. Potentiellt kan samtliga förskollärare också ha varit 

yrkesverksamma vid samma enhet, vilket förstås i teorin skulle begränsa resultatet till hur 

förskollärare arbetar med kvalitet på just den förskolan. Ingen sorts bekräftelse på eventuellt 

deltagande i undersökningen fordrades av varken biträdande förskolechefer eller av 

förskollärarna, detta mot bakgrund av de etiska överväganden som gjordes inför 

undersökningen. Antalet respondenter i undersökningen skiftar också mellan 12 och 13 stycken 

mot slutet av resultatredovisningen. En möjlig förklaring är att någon av respondenterna av 

okänd anledning valt att avbryta undersökningen, alternativt att dennes svar inte sparats eller 

varit synliga i analys av resultatet. 

 

Enkätundersökningens frågor formulerades mestadels utifrån de didaktiska frågeställningarna, 

tidigare forskning samt studiens syfte. Här kan emellertid problematiseras i vilken utsträckning 

varje frågas svarsmöjligheter styr resultatet. Även om intentionen med relativt slutna frågor var 

just att gränsa av inom ramarna för vad studien berör måste hänsyn visas inför att resultatet i 

förhållandevis hög grad speglar författarnas syfte med undersökningen. Fem svarsalternativ 

garanterar inte mångfald i resultatet, men öppnar istället för att de olika valmöjligheterna 

värderas i relation till varandra. Syftet med att ge respondenterna möjlighet att gradera varje 
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alternativ med 1-5 var att undvika rangordning. Intentionen var alltså inte att alternativen skulle 

ställas emot varandra, men chansen finns förstås att respondenten frivilligt eller ofrivilligt drivs 

till att göra en jämförelse mellan vad som anses mest väsentligt i ett systematiskt kvalitetsarbete, 

och för vem kvalitet säkerställs. En annan formulering hade kunnat förevisa ett annat facit. 

Hade frågorna formulerats i plural såväl som i singular hade det eventuellt skapat ett tydligare 

intryck av att flera svarsalternativ kunde likställas med varandra. “Vilken/vilka delar är de mest 

väsentliga i ett systematiskt kvalitetsarbete?” och “För vem/vilka behöver kvalitet säkerställas 

i förskolan?”. Att resonera kring vem eller vad som är mest var emellertid en indirekt intention 

med vissa utav frågorna då detta på många sätt synliggör kontraster och förstärker ett resultat.  

 

Vad som bör nämnas är också att många av de relativt slutna frågorna med förhållandevis få 

svarsalternativ också hade möjligheten att fylla på med egna svar under alternativet annat. 

Endast en respondent valde att nyttja dessa alternativ på två separata frågor, vilket kan tolkas 

som att de tillhandahållna svarsalternativen mestadels tillfredsställde respondenternas behov av 

valmöjlighet. Det kan också vara en indikation på att nämnda respondent ansåg 

svarsalternativen vara otillräckliga för att uttrycka sin fulla åsikt och uppfattning. 

 

5.2 Kunskap och riktlinjer i arbetet med kvalitet 

I studiens undersökning gavs respondenterna ett antal påståenden att gradera utifrån hur väl de 

instämde, varav ett var ”jag vet vad systematiskt kvalitetsarbete i förskolan innebär”. Resultatet 

visade på hur 46% av respondenterna uppgav sig instämma helt, 46% instämde till stor del. 8% 

instämde till viss del. Lager (2010) såväl som Ramirez et al (2017) lyfter komplexiteten i att 

avgöra hur arbete med kvalitet i förskolan bör struktureras och fokuseras, och som Sheridan, 

Williams och Sandberg (2012) menar bör kvalitetsarbete i viss mån grunda sig i förskollärarens 

identifikation av eventuell problematik. Cottle (2011) påvisar emellertid hur förskollärarens 

tolkning av vad kvalitet innebär kan utgöra problematik i arbetslaget i samband med att flera 

olika uppfattningar av vad som bör prioriteras ska mötas och samverka. Resultatet av denna 

studie visade emellertid att 92% uppgav sig helt eller till stor del vet vad systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan innebär. Resultatet av fråga fem visade dessutom att medelvärdet på 

vad som ansågs mest respektive minst väsentligt i ett systematiskt kvalitetsarbete inte 

differerade med mer än 0,6. Respondenterna var alltså relativ överens i vad som utgör det mest 

väsentliga i arbetet med kvalitet, samt att detta utgjordes av tre komponenter: utvärdering, 

dokumentation, observation samt reflektion/analys/diskussion i arbetslaget.  
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Att planera i ett systematiskt kvalitetsarbete nådde en medelgradering på 3,8, i relation till de, 

enligt förskollärarna, tre mest väsentliga komponenterna med en medelgradering på 4,2. Även 

om skillnaderna inte är speciellt stora, menade ändå ca 15% att väsentligheten i att planera 

kunde graderas med en 2:a. Detta kan ställas i relation till att Håkansson (2013) lyfter planering 

som ett, enligt skollagen, kravmässigt inslag i arbetet med kvalitet. Lager (2010), Alvestad och 

Sheridan (2014) och Håkansson (2013) lyfter planering som en likvärdig och fullt väsentlig del 

av det systematiska kvalitetsarbetet. Ramirez et al. (2017) och Lager (2016) betonar dessutom 

hur planering på många sätt utgör det första och grundläggande organisatoriska steget i att 

arbeta med kvalitet i förskolan.  

Dahlberg, Moss och Pence (1999) menar att förskolläraren kan ses som en forskare av sin egen 

praktik, deras förhållningssätt i förskolepraktiken är avgörande för hur kvalitetsarbetet fortlöper 

och vidareutvecklas. Alvestad och Sheridan (2014) poängterar att ett regelbundet 

kvalitetsarbete på förskolan främjar förskollärarens förmåga att synliggöra samt ta tillvara på 

barns lärande. Brodin och Renblad (2013) lyfter dessutom att en viktig faktor för framgångsrikt 

kvalitetsarbete i förskolan är kompetenta pedagoger. Att utifrån resultatet av denna 

undersökning etablera huruvida förskollärarna är kompetenta eller inte blir förvisso omöjligt, 

även om det kan konstateras att frågan om vad som är mest väsentligt i ett kvalitetsarbete gav 

relativt jämna resultat. Respondenterna tycktes inte bara vara förhållandevis eniga sinsemellan, 

men dessutom även i relation till vad tidigare forskning utvisar. Cottle (2011) menar att 

förskolläraren, genom att tillgå öppen dialog i arbetslaget, ges utrymme för kritisk reflektion 

där möjligheter och begränsningar kan förstås och bearbetas. 77% av respondenterna i 

undersökningen ansåg att väsentligheten i reflektion/analys/diskussion i arbetslaget utgjorde en 

4:a eller 5:a i systematiskt kvalitetsarbete. 54% av respondenterna menade sig dessutom helt 

eller till stor del instämma med att planering av systematiskt kvalitetsarbete görs tillsammans i 

arbetslaget. 

 

Majoriteten av respondenterna i undersökningen instämde till stor del att en mall eller struktur 

existerar på just deras enhet, det var även en betydande del av respondenterna som dessutom 

instämde helt med påståendet i fråga 4. Följande fråga kan inom ramen för studiens 

frågeställningar gällande temat “Kunskap och riktlinjer i arbetet med kvalitet” ses som 

användbar i att besvara på vilket sätt verksamheten, arbetslaget samt den enskilda förskolläraren 

påverkas av planering i sig. Detta eftersom Håkansson (2013) påvisar vikten av hur förskolans 

systematiska kvalitetsarbete bör innehålla planering, utvärdering samt genomförande, för att 
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verka kvalitativ inom dess praktik. Begreppet systematisk motsvarar alltså att organisera och 

planlägga förskolans intressen och på så sätt bibehålla olika kvalitetsaspekter. Ramirez et al. 

(2017) påvisar att förskollärare kan använda förskolans läroplan som en konkret handlingsplan 

i förbindelse med den som ett planeringsverktyg (a.a.). För att synliggöra hur förskollärare 

förhåller sig till de riktlinjer som förskolans kvalitetsarbete medför, är det intressant att 

undersöka om det finns en viss struktur eller modell som är tydlig att följa. Brodin och Renblad 

(2013) lyfter hur det finns ett stort behov utav en gemensam plattform och mall för hur 

systematiskt kvalitetsarbete planläggs och organiseras inom förskolan.  

 

Det blir väsentligt att problematisera kring varje enskild förskollärares kunskap kring riktlinjer 

och mål med systematiskt kvalitetsarbete när uppfattningen om en tydlig mall för 

tillvägagångssätt tycks variera en del från förskollärare till förskollärare. Detta kan förvisso 

också kopplas tillbaka till vilka delar av kvalitetsarbete som respondenterna värderade högst 

respektive lägst. Det kan ifrågasättas om graderingen på kvalitetsarbetets delar, planering i 

synnerhet, hade sett annorlunda ut om det funnits en tydligare mall för hur kvalitetsarbetet ska 

läggas upp samt vad som bör prioriteras. Resultatet av studien visar att “Planering av 

kvalitetsarbete sker i arbetslaget” rangordnades övervägande högt, men “Tid finns avsatt för 

systematiskt kvalitetsarbete” rangordnades övervägande lågt. Om dessa två ställs emot varandra 

kan ett frågetecken uppstå kring hur planering för systematiskt kvalitetsarbete i den 

utsträckningen som undersökningens resultat visar kan förekomma, men samtidigt utan att tid 

finns avsatt specifikt för att arbeta med kvalitet. Sheridan (2009) menar att den organisatoriska 

processen planera kan fylla funktionen av att på förhand bestämma och skapa förutsättningar 

för att specifika målområden inom förskolans verksamhet uppfylls. Håkansson (2013) slår fast 

hur planering avser en kontinuerlig process som med stor sannolikhet och nödvändigtvis måste 

ske regelbundet inom förskolans kvalitetsarbete. 

 

5.3 Tid och förutsättningar till planering och systematiskt kvalitetsarbete 

Sjödin och Neely (2017) menar att en vanlig uppfattning kring planering är att det kan fungera 

som ett medel för att motverka och förebygga stress i yrkessammanhang, i och med att planering 

förväntas generera framförhållning och struktur. Med anledning av detta blev det angeläget att 

fråga respondenterna i enkätundersökningen “Hur sker planering av systematiskt 

kvalitetsarbete i ditt arbetslag” (Fråga 7) och “I vilken grad har du/ditt arbetslag tid och 

förutsättningar att planera ett systematiskt kvalitetsarbete”(Fråga 8). 62% av respondenterna 
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besvarade fråga 7 med att planering av systematiskt kvalitetsarbete sker i deras 

yrkesverksamhet i stor utsträckning eller helt och hållet. Endast 15% av respondenterna i fråga 

8 graderade påståendet huruvida förutsättningar finns för att planera systematiskt 

kvalitetsarbete med en 5:a. Vid närmare undersökning kan respondenternas svar gällande fråga 

7 och 8 problematiseras utifrån Sjödin och Neelys (2017) syn på planering som en 

stressförebyggande åtgärd, detta då de menar att hypotesen att planering i sig skulle agera som 

stressförebyggande, nödvändigtvis inte behöver stämma. Sjödin och Neelys (2017) egen studie 

visade förvånansvärt hur förskollärare som planerade mer, också gav uttryck för att de i större 

utsträckning upplevde stressfulla situationer i förskoleverksamheten. Sheridan, Williams och 

Sandberg (2012) menar emellertid att planering är ett måste i relation till de behov barngruppen 

ger uttryck för. Som Alvestad och Sheridan (2014) poängterar blir det också relevant att 

reflektera kring vilka olika uppfattningar om prioriteringar som finns i arbetslaget. Skilda 

åsikter kring vad som bör prioriteras i arbetet med kvalitet kan ha med skilda perspektiv på 

lärande att göra. Planering kan tydliggöra likheter och skillnader i förhållningssätt och 

möjliggöra för arbetslaget att komma till gemensamma insikter (a.a.). 

 

38% av respondenterna i undersökningen graderade påståendet “Jag upplever planering av 

systematiskt kvalitetsarbete som stressfullt” i fråga 8, med en 4:a eller 5:a. 46% av 

respondenterna graderade påståendet “Jag upplever genomförandet av systematiskt 

kvalitetsarbete som stressfullt” i samma fråga med en 4:a eller 5:a. Värt att nämna är också att 

en av undersökningens respondenter i kolumnen annat i fråga 5 lyfte att “tid att arbeta med det 

som är planerat” är väldigt viktigt. Detta kan också ses som en indikation på hur tid till 

planering, samt genomförandet av det som planerats, efterfrågas. Brodin och Renblad (2013) 

menar att förskolans verksamhet grundar sig i förmågan att kunna planera och strukturera ett 

pedagogiskt arbete, och betonar - istället för hur planering i sig kan utgöra en viktig del i att 

motverka stress - att planering ofta innebär organisation och framförhållning (a.a.). Utifrån 

studiens tredje frågeställning om vilka förutsättningar och möjligheter det finns för 

förskollärare att planera och genomföra systematiskt kvalitetsarbete, blir ovannämnda frågor 

tänkvärda. Detta i relation till huruvida planering och genomförande inom systematiskt 

kvalitetsarbete kan, enligt vald forskning, ses som både stressfyllda situationer kontra 

situationer fyllda med framförhållning och därför stressförebyggande - med fokus på 

arbetslagets prioriteringar. 
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5.4 Inställning och förhållningssätt till planering 

Resultatet visade möjligen starkast påtaglighet i fråga 6 där respondenterna ombads gradera för 

vem kvalitet behöver säkerställas i förskolan. 100% menade nämligen att kvalitet bör 

säkerställas för barnen och att detta var väldigt viktigt. Detta i relation till hur Alvestad och 

Sheridan (2014) framhåller kontinuerligt kvalitetsarbete som en metod för förskolläraren att 

göra barns lärande synligt. Genom att fortlöpande säkerställa att verksamheten håller god 

kvalitet kan barn och vårdnadshavare i större utsträckning involveras i processen. Dessutom 

kan förskolans kvalitetsarbete i allmänhet, och dokumentation i synnerhet, problematiseras i 

relation till barns lärprocesser (a.a). Förekomst och utformning på dokumentation av barns 

lärande tenderar ofta spegla pedagogens förmåga att planera, snarare än den egentliga 

lärprocessen. Kvalitetsarbetet behöver emellertid inte bara synliggöra barns lärande, men också 

bidra till att främja och vidareutveckla det lärande som blir synligt.  

 

Denna studies frågeställning syftar till att undersöka på vilket sätt förskollärarna menar att 

verksamheten, arbetslaget och den enskilda förskolläraren påverkas av planering, samt på vilket 

sätt förskollärarna menar att planering av systematiskt kvalitetsarbete sker i just deras 

verksamhet. I resultatet av undersökningens sjunde fråga fick respondenterna gradera hur väl 

de instämmer i påståendet planering av kvalitetsarbete sker i mitt arbetslag. 62% av 

respondenterna menar att detta stämmer väl eller till stor del, medan 18% menar att det stämmer 

till viss del. 18% uppgav också att det stämde väl att tid finns avsatt specifikt för kvalitetsarbete, 

27% uppgav att detta stämmer delvis. Resultatet kan ställas i förhållande till vad Ramirez et al. 

(2017) påvisar angående planering: utan planering av verksamheten och dess organisation och 

upplägg kan konkreta handlingar inte fortgå. Frågan ställs om förskolläraren kan förstå 

verksamhetens upplägg om kunskap om själva processen som lett fram till beslutsfattandet inte 

finns (Ramirez et al., 2017). Alvestad och Sheridan (2014) argumenterar dessutom för hur 

planering av verksamheten blir ytlig om medvetenheten kring verksamhetsmål inte finns. 

Genom att säkerställa att planering av kvalitetsarbete sker och får plats kan förskollärare öka 

förutsättningar för barns lärande och generella utveckling (a.a). 

 

I undersökningens nionde fråga fick respondenterna gradera vad planering av systematiskt 

kvalitetsarbete får för effekt för arbetslaget samt för den enskilda läraren. Medelvärdet visar att 

“Utveckling i min yrkesroll” samt “Medvetenhet kring verksamhetsmål” var centrala och 

betydande fokuspunkter bland deltagarna. Peterson et al. (2016) menar att förskollärarens 
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utmaning inom professionen för att uppnå ett kvalitativt arbetssätt, grundar sig i en pedagogisk 

medvetenhet. Förskolläraren behöver, förutom kunskap inom området, även förhålla sig 

medvetet kring kvalitetsarbetets olika aspekter och organisatoriska delar. Alvestad och 

Sheridan (2014) menar att pedagogisk planering och medvetenhet inom förskolans 

kvalitetsarbete lätt kan uppfattas som “ihåligt” om förskolläraren inte är medveten kring vilka 

mål som måste konkretiseras.  

 

En aspekt av frågeställningen “För vem behöver kvalitet säkerställas i förskolan?”, utöver att 

barnen motsvarade ett medelvärde på 5,0 och arbetslaget på 4,3, är vårdnadshavarens roll och 

betydelse. Löfdahl (2014) menar att vårdnadshavares ambition att vara delaktig i arbetet med 

kvalitet ställer nya krav på pedagogens förmåga att upprätthålla och främja en trygg relation 

med hemmet. På samma sätt som vårdnadshavare förväntas söka inflytande och delaktighet, 

förväntas också förskolepersonalen tillgodose dessa önskemål. Löfdahl (2014) lyfter dessutom 

hur vårdnadshavare som på ett eller annat sätt engagerar sig i kvalitetsarbetet i viss mån också 

främjar och stödjer barnets utveckling och lärande. I denna studie graderade 31% av 

respondenterna en 5:a på vårdnadshavare på frågan “För vem behöver kvalitet säkerställas i 

förskolan?”. Anmärkningsvärt är dock att 8% graderade samma påstående till en 2:a. 

Vårdnadshavare motsvarade det näst lägsta medelvärdet av frågans svarsalternativ. I relation 

till vad Cottle (2011) problematiserar rörande kvalitetsbegreppet och dess innebörd, kan det i 

viss mån vara en komplex uppgift för förskolläraren att definiera kvalitet och påvisa dess 

mening inför vårdnadshavare. På många sätt blir definitionens innebörd direkt beroende av den 

enskilda individens erfarenhet och värderingar, och Sheridan, Williams och Sandberg (2012) 

menar också att kvalitetsarbetet ständigt grundar sig i vilka behov barngruppen, eller 

vårdnadshavare, ger uttryck för.  

 

Mot bakgrund av nämnd forskning och resultat från denna studie kan det konstateras att 

respondenterna värderade att säkerställa kvalitet gentemot vårdnadshavare - men att både 

barnen och arbetslaget värderades högre. Studiens resultat redovisar inte vårdnadshavares 

intresse för kvalitet i förskolan, tidigare forskning indikerar emellertid att ett sådant intresse 

både är sannolikt och vanligt förekommande. Detta ställer inte bara krav på relationer med 

barnens hem och förskollärarens förmåga att upprätthålla dessa, utan också på förmågan att 

planera. Som Ramirez et al. (2017) och Lager (2016) menar utgör planering ofta den första 

fasen i kvalitetsarbete och Sheridan (2009) hävdar att planering utifrån tydliga mål i det 

närmaste är ett krav, då det på förhand bestämmer vilka specifika mål det pedagogiska 
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innehållet syftar till att uppfylla. Planering kan alltså på ett sätt betraktas som en ambition att 

nå verksamhetsmålen, vilket kan tänkas vara av vikt för vårdnadshavare att ta del av. 

Dokumentation av barnets lärande fyller funktionen av att redovisa vad barnet lärt sig och fått 

erfara - planering redovisar vilken målsättning och verksamhet förskolan bedriver och 

tillhandahåller.  

 

5.5 Slutsats 

Det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan är inte att betraktas som en statisk företeelse. 

Forskning visar på att behovet av aktuell kunskap i arbete med kvalitet hela tiden ökar vilket 

ställer nya krav på den yrkesverksamma förskolläraren. För att skapa förutsättningar för 

verksamheten att uppfylla förefintliga mål påvisar forskare fördelarna med att planera för att ett 

kvalitetsarbete realiseras och ges proportionerligt med tid. Samtidigt finns det behov av en 

diskussion kring vad begreppet kvalitet innebär. Resultatet av denna studie visar att planering 

värderades av undersökningens respondenter - men inte högst i ordningen. Resultatet påvisade 

dessutom att tid finns avsatt för planering av kvalitetsarbete i relativt liten utsträckning, 

samtidigt som respondenterna menade att planering av kvalitetsarbete sker i relativt hög 

utsträckning. Detta kan tyckas motsägelsefullt och frambringar en viss frågeställning kring när 

planering av kvalitetsarbete i så fall sker. Studien visade dessutom på att det råder delade 

meningar om huruvida en tydlig mall eller struktur för utformningen av systematiskt 

kvalitetsarbete finns på respektive enhet. En tydlig mall motsvarar riktlinjer och instruktioner i 

hur kvalitet ska säkerställas, men kan också vara en indikation på hur väl olika enheters sätt att 

arbeta med kvalitet korrelerar med varandra. Det kan också problematiseras kring huruvida 

olika enheters, områdens eller avdelningars metodik för att säkerställa kvalitet behöver stå i 

samband till varandra. En allmän och generell mall för arbete med kvalitet kan potentiellt 

tydliggöra vikten av att tid och förutsättningar måste finnas för att planera och organisera. 

Samtidigt måste hänsyn tas till att generella mallar eventuellt inte passar alla verksamheter och 

därför riskerar att hämma snarare än att främja den kvalitetsmässiga utvecklingen. 

 

Forskning som berörs i avsnittet Litteraturgenomgång förevisar hur systematik på många sätt 

motsvaras av just planering, och att planering förväntas generera en viss struktur och ordning. 

Samtidigt visade nämnd forskning även på ett visst samband mellan planering av systematiskt 

kvalitetsarbete och stress, vilket denna studie bekräftade genom att nära hälften av 

respondenterna instämde helt eller till stor del i att de mycket riktigt upplever stress. 
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Förskollärarna i undersökningen menar sig uppleva att förutsättningar för att planera och 

genomföra ett kvalitetsarbete i förskolan är begränsade. Med stöd i tidigare forskning blir det 

tydligt hur tid och förutsättningar till att kunna bedriva kvalitetsarbete i förskolan är av största 

vikt för att uppnå befintliga verksamhetsmål, möta den globala efterfrågan på kvalitet samt 

säkerställa att varje förskollärare känner sig trygg med uppgiften – kvalitetsarbete. I studiens 

resultat blir det uppenbart att respondenterna inte ger några tydliga indikationer på att tid och 

förutsättningar finns. Tidigare forskning visar dessutom på hur viktigt det är att förskolläraren 

är medveten om verksamhetsmål för att planering för kvalitet inte ska bli ihåligt eller tappa sin 

mening. 

 

Sett till undersökningens resultat där förskollärarna visade på spridda uppfattningar kring hur 

kvalitetsarbetet planeras och genomförs, samt till vad tidigare forskning förevisar, kan det 

konstateras att en mall för arbete med kvalitet är nödvändig. En övervägande del av 

respondenterna i studiens undersökning instämde helt eller till stor del i att en tydlig mall finns 

att utgå ifrån, men vilken mall det rör sig om kunde inte undersökningen påvisa. Samtidigt kan 

resultatet generellt tolkas som en indikation på att dessa mallar eller strukturer skiljer sig en del 

beroende på vilken enhet förskolläraren är verksam i. En tydlig mall behövs, såväl en nationell 

som en mer lokal. En nationell mall kan etablera vilka delar som behöver konkretiseras, samt 

att tid och förutsättningar behöver finnas för att planera och organisera kvalitetsarbetet. Den 

behöver också tydliggöra vilka verksamhetsmål som är aktuella, vad som behöver genomföras, 

hur detta organiseras samt varför. Kopplingen mellan syftet och meningen bakom arbetet med 

kvalitet och metoden för att nå dit är väsentlig att lyfta fram tydligare. En lokal eller 

enhetsbunden mall kan utformas utifrån varje enskild verksamhets förutsättningar och behov, 

där proportionerligt med tid kan tillskrivas varje del i kvalitetsprocessen. En mall eller struktur 

för arbete med kvalitet anpassad specifikt för den egna verksamheten kan fungera som ett mer 

etablerat verktyg, en instruktionsbok, för hur kvalitet säkerställs och varför. Detta skulle i sin 

tur kunna bidra till att färre pedagoger upplever stress inför arbetet med kvalitet då en etablerad 

mall på den egna enheten mer konkret kan påvisa processen – från början till slut. 

 

5.6 Vidare forskning 

Det vore av intresse att jämföra fler förskollärares perspektiv och upplevelser av systematiskt 

kvalitetsarbete i en mer omfattande undersökning för att nå en mer generell bild av legitimerade 

förskollärares praktik inom förskolans kvalitetsarbete. Framtida studier inom ämnet kan bidra 
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till ökad förståelse i ett högaktuellt ämne där behovet av ny kunskap är stort. Avsnittet 

litteraturgenomgång i denna studie påvisar som bekant vikten av hur yrkesverksamma 

förskollärare kontinuerligt behöver utmana samt utveckla sina kunskaper på området - med 

anledning av den ökade efterfrågan på kvalitativ utbildning runt om i världen. Detta har i sin 

tur visat på dess betydelse för huruvida barns framtida studieframgång fortskrider och 

vidareutvecklas. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle och läser vår sista termin 

innan examen. I vårt examensarbete i didaktik undersöker vi bl.a planering av systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan, där vårt syfte är att undersöka hur planering och organisation av 

systematiskt kvalitetsarbete genomförs i praktiken. Med en enkätundersökning riktad till 

yrkesverksamma förskollärare vill vi bilda oss en uppfattning kring om, och i vilken 

utsträckning, planering av systematiskt kvalitetsarbete förekommer. 

 

Under arbetes gång har vi tagit del av tidigare forskning och litteratur på området för att bättre 

kunna förstå vad en rad författare menar att syftet med planering av kvalitetsarbete i förskolan 

egentligen bottnar i, och vill nu också ta del av verksamma förskollärares uppfattning. Vi tror 

att du som förskollärare har yrkesrelevant kunskap och erfarenhet som vi vill ta del av. Vi skulle 

därför uppskatta om du tog dig tid att svara på vår enkät. Enkäten består av 10 frågor och tar ca 

5 minuter. 

 

Inför denna enkätundersökning har vi tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Detta innebär att det insamlade materialet behandlas konfidentiellt och kommer endast brukas 

inom ramen för vårt arbete. Enkätundersökningen är anonym. 

 

Vi hoppas att du har möjlighet att delta, hör gärna av dig med eventuella frågor eller 

funderingar! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Matilda Löfkvist: ofk14mlv@student.hig.se 

Tel: 076-xxxxxx 

Emilia Zetterberg Ädel: vss13ezl@student.hig.se 

Tel: 070-xxxxxx 

 

Handledare Cresantus Biamba: Cresantus.Biamba@hig.se 

Tel: 026-xxxxxx 
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Bilaga 2. Mail till biträdande förskolechefer 
 

 

 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter vid Högskolan i Gävle som just nu skriver vårt examensarbete i 

didaktik. Vi har utformat en enkät med syfte att undersöka hur yrkesverksamma förskollärare 

planerar och organiserar för systematiskt kvalitetsarbete. Allt deltagande är naturligtvis 

anonymt och vi hoppas att så många som möjligt vill delta! 

 

Vi skickar detta mail till dig som (bitr.) förskolechef eftersom vi vill försäkra oss om att vi har 

ert samtycke, och vill i så fall också be er att vidarebefordra detta till era förskolor då det tyvärr 

inte är möjligt för oss att få tag i allas mailadresser.  

 

Vi är oerhört tacksamma för just din hjälp i vårt examensarbete! 

Vi vill gärna ha enkätsvaren innan första december, undersökningen går på mindre än 5 

minuter! 

 

Vi bifogar ett missivbrev för ytterligare info, länken till enkäten hittar ni nedan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Matilda Löfkvist 

Emilia Zetterberg Ädel 

   Högskolan i Gävle 
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Bilaga 3. Enkätfrågor 
 

1. 

Har du lärarlegitimation?  

 ja 

 nej 

 

2. 

Hur många år har du varit yrkesverksam som förskollärare?  

 

 1-5 år 

 6-10 år 

 11-20 år 

 20+ år 

 

3. 

Jag vet vad systematiskt kvalitetsarbete i förskolan innebär.  

 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till viss del 

 Instämmer inte 

 

4. 

Det finns en tydlig struktur/mall för systematiskt kvalitetsarbete som min enhet utgår ifrån  

 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till viss del 

 Instämmer inte 
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5. 

Vad är det mest väsentliga i ett systematiskt kvalitetsarbete?  

Varje påstående graderas 1-5, där 1 motsvarar "inte viktigt" och 5 motsvarar "väldigt viktigt" 

 

  1 2 3 4 5 

 

 Planering  

 Dokumentation/observation  

 Enskild reflektion/analys  

 Reflektion/analys/diskussion i arbetslaget  

 Utvärdering  

 Annat:  

 

6. 

För vem behöver kvalitet säkerställas i förskolan? * 

Varje påstående graderas 1-5, där 1 motsvarar "inte viktigt" och 5 motsvarar "väldigt viktigt". 

Systematiskt kvalitetsarbete behöver bedrivas för att säkerställa kvalitet i verksamheten för: 

 

  1 2 3 4 5 

 

 Barnen  

 Vårdnadshavare  

 Chefer  

 Arbetslaget  

 Annat:  

 

7. 

Hur sker planering av systematiskt kvalitetsarbete i ditt arbetslag? * 

Varje påstående graderas 1-5, där 1 motsvarar "stämmer inte" och 5 motsvarar "stämmer väl" 

 

  1 2 3 4 5 

 

 Planering av systematiskt kvalitetsarbete sker i mitt arbetslag  
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 Vi har avsatt tid specifikt för systematiskt kvalitetsarbete  

 Jag planerar för systematiskt kvalitetsarbete enskilt 

 Jag och mitt arbetslag planerar för systematiskt kvalitetsarbete tillsammans

  

8. 

I vilken grad har du/ditt arbetslag tid och förutsättningar att planera ett systematiskt 

kvalitetsarbete?  

Varje påstående graderas 1-5, där 1 motsvarar "stämmer inte" och 5 motsvarar "stämmer väl" 

 

  1 2 3 4 5 

 

 Jag och mitt arbetslag har förutsättningar för att planera ett systematiskt kvalitetsarbete 

 Jag och mitt arbetslag har förutsättningar för att genomföra ett systematiskt 

kvalitetsarbete 

 Jag upplever planering av systematiskt kvalitetsarbete som stressfullt  

 Jag upplever genomförandet av systematiskt kvalitetsarbete som stressfullt 

 

9. 

Vad får planering av systematiskt kvalitetsarbete för effekt för dig/ditt arbetslag? 

Varje påstående 1-5, där 1 motsvarar "stämmer inte" och 5 motsvarar "stämmer väl" 

Planering av systematiskt kvalitetsarbete genererar: 

 

  1 2 3 4 5 

 

 Framförhållning  

 Minskad andel tid i barngrupp  

 Ordning och struktur  

 Arbetsbelastning  

 Utveckling i min yrkesroll  

 Medvetenhet kring verksamhetsmål  

 Förutsättningar för att verksamheten blir pedagogisk  

 Annat:  

 


