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Sammanfattning 
Barn anses idag som kompetenta och sociala aktörer där dagens vårdnadshavare kräver 

en förskola med hög kvalité för sina barn. Forskning visar att kvalité är ett rörligt begrepp 

som förknippas med sin samtid samt ett kulturellt och socialt sammanhang, där 

bedömningen av kvalitén är subjektiv och beror på åskådarens perspektiv. 

Studiens syfte är att undersöka tre olika ledningsnivåer: förskolechef, förskollärare och 

barnskötare. Här lyfts deras tankar kring kvalitetsarbete och belyser ansvarsskillnader och 

faktorer som påverkar i verksamheten. Det insamlade materialet är semistrukturerade 

intervjuer med två förskolechefer, två förskollärare och två barnskötare på två olika 

förskolor i olika kommuner. Tolkningsramar som används är kvantitativt och kvalitativt 

förhållningssätt till kvalité. Resultatet visar på skillnader i planeringstid, olika strukturer 

i verksamheter, hur förskollärarprofessionen blir tydlig, den pedagogiska 

dokumentationen, de strukturella faktorerna och olika möjligheterna de ger varandra samt 

olika syn på systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Slutsatsen utifrån resultatet visar hur 

väsentliga olika delar är för att lyckas uppnå hög kvalité i förskolan: vilka faktorer som 

påverkar kvalitén, samt hur betydande det är med bra kommunikation i arbetslagen och 

mellan de tre olika ledningsnivåerna. 
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Abstract 
In the present day, children are viewed as competent and social actors, whose legal 

guardians demand a qualitative preschool for their children. Research shows that the 

meaning of “quality” is transient, linked to a certain time period and a social and cultural 

context, where the assessment of quality is subjective and hinges on the perspective of 

the onlooker. The aim of this study is to examine the concept of quality and systematic 

quality work through three different levels of authority within the preschool: preschool 

director, preschool teacher and childcare worker. Their thoughts on systematic quality 

work are reviewed, and differences in responsibility for the different roles and other 

factors that affect the operational work of the preschool are illuminated. The collected 

and analyzed data consists of semi-structured interviews with two preschool directors, 

two preschool teachers and two childcare workers on two different preschools in different 

Swedish municipalities. The framework used to interpret and analyze the results are 

quantitative and qualitative approaches to quality. 

The results of the study show differences in: the planning time provided, structural 

differences in the organizations, the view of the scope of the preschool teacher profession, 

the pedagogical documentation and the opportunities that are exchanged between the 

roles, as well as the differences in views on systematic quality work in preschools. The 

conclusion shows how these different parts are essential to achieve a high-quality 

standard in preschools: that these factors affect quality and that good communication in 

the teams, and vertically through the three levels of authority, is crucial. 
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Förord  
Processen för detta examensarbete har varit lång men lärorik. Under tiden som arbetet 

med studien pågick har många intressanta tankar och funderingar väckts, som har lett till 

långa diskussioner och nu äntligen har kommit ner på papper. Vi tackar alla som har gjort 

detta möjligt och alla som medverkat i studien. Framförallt vill vi tacka vår handledare 

Jan för all stöttning och respons genom arbetets gång. Studien har gett oss en bra insyn i 

de olika verksamheterna och gett oss olika perspektiv på begreppet kvalité. Vi har även 

fått en annan förståelse för de olika arbetsnivåerna, då vi har kunnat se att alla är delaktiga, 

viktiga och beroende av varandra i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Gävle december 2018 

Linda och Johanna  
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1 Inledning  
Förskolechefen, förskolläraren och barnskötaren är alla delaktiga och beroende av 

varandra för att en verksamhet ska fungera och hålla den kvalité som förväntas enligt de 

nationella målen (Skolverket, 2016). Läroplanen för förskolan har reviderats ett antal 

gånger sedan den kom 1998, idag tydliggörs det ansvar som finns i de olika rollerna mer 

än tidigare. Ännu en revidering väntar som träder i kraft sommaren 2019, där 

förskolläraren får ett ännu större ansvar. Detta ansvar innebär att förskolläraren ska leda 

arbetslaget i undervisningen. Systematiskt kvalitetsarbete är ett arbetssätt som 

kontrollerar och säkerställer kvalitén i verksamheter detta kan ske genom dokumentation. 

Det systematiska kvalitetsarbetet blir ett alltmer vanligt arbetssätt i förskolorna, dock ser 

det olika ut från förskola till förskola. I en nyligen utförd komparativ litteraturstudie 

menar forskaren Petterson Elfström (2018) att kvalitén i förskolan uppnås genom hur väl 

de arbetar med strävansmålen i läroplanen.  

Det här är ett examensarbete vid Högskolan i Gävle som är skrivet utifrån ett didaktiskt 

perspektiv, där de didaktiska frågorna ligger till grund. Examensarbetet belyser hur 

kvalitetsarbete ser ut på två förskolor genom tre olika ledningsnivåer; förskolechef, 

förskollärare och barnskötare. Det systematiska kvalitetsarbetet påverkas av alla tre 

ledningsnivåer i verksamheten genom att de begränsar eller skapar möjligheter för 

varandra. Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) för förskolan ska dokumentation ligga till 

grund för det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten. Skolverkets definition av 

kvalité handlar om att synliggöra vad som görs, varför det görs, vad arbetet leder till och 

hur de går vidare med det. Fungerande kvalitetsarbete i en verksamhet har en betydande 

roll för att kunna främja alla barns lärande och utveckling (Skolverket, 2015). 

Kvalitetsarbetet utvärderas med andra ord mot hur väl verksamheten uppnår sina mål. 

Alla i arbetslaget har ett ansvar att se till att dokumentation kontinuerligt utvärderas, följs 

upp och att resultaten analyseras. Syftet med dokumentationen och dess utvärdering är att 

utifrån verksamheten som organisation synliggöra förskolans kvalité, genomförandet av 

kvalitetsarbetet och arbetets innehåll. Förskolläraren har det största ansvaret att 

dokumentationen sker (Skolverket, 2016).  

Denna studie avser undersöka hur de tre ledningsnivåerna är beroende av varandra för 

att kunna arbeta med kvalitetsarbetet, samt vilka faktorer som påverkar dem. Empirin 

består av intervjuer med två förskolechefer, två förskollärare och två barnskötare på två 

förskolor i olika kommuner. Att utformandet av arbetet och studien fick just denna 

inriktning på examensarbetet grundar sig i att ett intresse väcktes att bygga på vår egen 

kunskap om det systematiska kvalitetsarbetet. Det är en pågående process som ständigt 

är närvarande och som tydligt skiljer sig åt mellan förskolor och kommuner. Det som av 
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oss upplevs saknas i tidigare forskning inom området är på lokal nivå i verksamhetens 

perspektiv, från barnskötare till förskolechef. Ofta benämns förskollärare och barnskötare 

inom litteraturen som en och samma, det vill säga pedagog. Denna studie bidrar till att 

belysa hela ledet av ledningsnivåer, som då involverar barnskötarna som en egen nivå. 

Genom att jämföra två förskolor inom olika kommuner så belyses hur både kvalitetsarbete 

och ansvarsskillnad skiljer sig åt mellan förskolor, men även hur de olika 

ledningsnivåerna är sammankopplade i kvalitetsarbetet som utförs i arbetslag och 

organisation.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Det här examensarbetet är skrivet utifrån ett didaktiskt perspektiv, där de didaktiska 

frågorna ligger till grund. Studien har som syfte att undersöka tre olika ledningsnivåer 

som innefattar förskolechef, förskollärare och barnskötare och deras erfarenheter kring 

kvalitetsarbetet inom förskolan. 

 

De frågeställningar som studien syftar på att besvara är:  

- Hur säkerställs kvalitetsarbetet? 

- Hur ser ansvarskillanden ut i det systematiska kvalitetsarbetet mellan de olika 

ledningsnivåerna?  

- Vilka faktorer påverkar det systematiska kvalitetsarbetet?  

 

 

1.3 Disposition  

Det fortsatta arbetet startar med en presentation av en litteraturgenomgång. Denna belyser 

vad tidigare forskning säger om kvalité i förskolan genom kvantitativa och kvalitativa 

förhållningssätt på begreppen. I metodavsnittet redogörs hela tillvägagångssättet för 

arbetet, från val av förskolor och etiska överväganden. Insamlat material presenteras 

sedan i avsnittet Resultat, där resultatet av intervjustudien redogörs i relation till 

kvantitativt och kvalitativt förhållningssätt på begreppet kvalité. Till sist binds arbetet 

samman i diskussionsavsnittet där resultatdelen relateras till tidigare forskning och 

slutsatserna av studien presenteras. Med detta sagt går vi nu vidare till avsnittet 

litteraturgenomgång.  
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2 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras litteratur och riktlinjer kring barns rätt till kvalité, en historisk 

överblick av den utveckling med inriktning på kvalité som skett inom den svenska 

förskoleverksamheten. Där belyses begreppet kvalité och i detta sammanhang ställs 

frågan vad kvalité är och hur mäts kvalité i förskolan. Forskare har olika syn på kvalité, 

vilket här beskrivs genom olika perspektiv. Dessa används sedan i tolkningarna av 

intervjumaterialet. Därefter redogörs för förskolechefens- förskollärarens- och 

barnskötarens ansvar i kvalitetsarbetet enligt de styrdokument som vilar på förskolans 

verksamhet. Slutligen ges en kort presentation av mallar och metoder som används i 

förskolans dokumentation av barn och deras lärande i det systematiska kvalitetsarbetet. 

För att finna tidigare forskning användes sökmotorer för databaser såsom ERIC, DiVa 

och Google Scholar. Sökorden som använts är: ”barn”, ”förskola”, ”förskollärare”, 

”kvalité”, ”preschool”, ”preschool children”, ”quality”, ”systematiskt kvalitetsarbete” 

och ”teacher”. Relevant forskning har också hittats genom referenslistor hos vissa av de 

aktuella vetenskapliga artiklar som bedömdes som relevanta, men även kurslitteratur och 

andra böcker.   

 

2.1 Barns rätt till kvalité 

Enligt FN:s barnkonvention (2009) har barn rätt till utbildning. I den svenska förskolan 

ska även barnen ha rätt till hög kvalité under den tid de vistas på förskolan. Idag går de 

allra flesta barn i Sverige i förskola, där de anses som sociala och kompetenta aktörer i en 

globaliserad värld. Dagens vårdnadshavare kräver en förkola med hög kvalité för sina 

barn eftersom deras utveckling är som mest intensiv under förskoletiden (Brodin & 

Renblad, 2012). Förskoleplatser erbjuds alla barn som är bosatta i Sverige och fyllda ett 

år. Barn mellan tre och fem år har rätt till avgiftsfri förskola som innefattar 15 timmar per 

vecka. Detta är något som skiljer sig från andra länder där en plats i förskola kan kosta 

mycket och skilja sig åt förskolor emellan, beroende på om de är kommunala eller privata. 

Sverige har en högt rankad förskola i världen, som håller hög kvalité (Kärrby,1997; 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2010). Samtidigt menar Kärrby (1997) att det saknas 

undersökningar som visar på den variation som finns i den pedagogiska kvalitén i 

förskolan, då det istället är arbetssättets variationer och lärarmedvetenhet som lyfts fram 

snarare än begreppet kvalité. Hög kvalité är betydelsefull för barns utveckling och lärande 

i förskolan, där förskollärare systematiskt måste utveckla sin praxis och stöd för barns 

lärande, användning av dokumentation och hänsyn till barns intressen (Pettersson 

Elfström, 2017). Kvalitén i förskolan har att göra med i vilken grad verksamheten lyckas 
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uppnå de mål som den strävar mot (Skolverket, 2015). För barn blir det betydande att gå 

på förskolor som håller en hög kvalité eftersom det i sin tur gynnar deras möjligheter att 

utveckla egenskaper och vanor som har positiva effekter i samspel med andra, samt 

främjar deras problemlösningsförmåga (Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson, & 

Kärrby, 2001).   

För att få en känsla för hur förskolan förändrats och utvecklats med inriktning på 

kvalité så presenteras här en historisk överblick. Enligt Kärrby (2001) började det svenska 

välfärdssamhället att byggas upp på 1930-talet. Sedan slutet på 1990-talet har nästan alla 

barn som behövde en plats i förskolan också fått tillgång till det. Att så många barn hade 

plats på en förskola är unikt ur ett internationellt perspektiv (Kärrby, 2001). Under 1970-

talet satsade Sverige på att bygga ut förskolorna och samtidigt valdes att satsa på kvalitén.  

Då innefattade förskolan grupper om högst 15 barn med tre utbildade vuxna. 

Verksamheten styrdes av pedagogiska och sociala mål, omsorg och trygghet där 

intellektuell stimulans skulle genomsyra förskolan. Dock har tiderna förändrats och både 

antalet barn och personaltätheten har ökat. Enligt Persson (2008) ökade antal barn under 

1990 till 1994 med 20 procentenheter. Men under 2000-talet stabiliserade det sig igen och 

då var det en historiskt hög nivå med inskrivna barn. Dock syns stora skillnader mellan 

förskolor inom kommunerna och mellan kommuner. Det som synts under senare år är att 

barngrupperna minskar, så här skriver Skolverket (2018): 

Barngruppernas storlek minskade från i genomsnitt 15,9 barn 2016 till 15,3 barn 2017. 

Det är en betydande minskning då den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 

och 16,9 barn mellan 2006–2015 (Skolverket, 2018).  

 

Andra forskare menar att denna typ av minskning inte är särskilt positiv. Barngrupperna 

är fortfarande stora och barngruppens storlek är en betydande faktor för kvalitén och där 

hög kvalité har en roll i barns välmående (Brodin & Renblad, 2015). Samtidigt menar 

författarna att faktorer som dessa behöver vävas in i en helhet tillsammans med andra 

centrala faktorer. Det är först utifrån denna helhet som det blir möjligt att definiera 

kvalitén i förskolan. Kvalité kan med andra ord inte mätas utifrån en enskild del utan 

behöver studeras i ett större sammanhang där flera olika delar ingår.  

Innehåll och kommunikation tolkas inom det sociokulturella perspektivet som 

sammankopplade med varandra. Utifrån denna syn menar Williams, Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2016) att lärarens roll blir central för barns lärande. Där barnen 

behöver få reflektera och samtala med både barn och vuxna för att lära sig om sin omvärld 

och bilda en förståelse för den. Utifrån ett sådant antagande menar författarna att 

barngrupperna är för stora, då kommunikationen med enskilda barn och med grupper 

behöver fungera i verksamheten. Personaltäthet och storlek på barngrupp behöver då 

ställas i relation till de förväntningar som finns på förskolan. 

 

2.2 Perspektiv på kvalité 

Det finns en hel del forskning om systematiskt kvalitetsarbete inom förskole-

verksamheten.  Kvalité har sedan tidigt 1980-tal placerats högt upp på agendan både inom 

den offentliga sektorn och det privata näringslivet. Sedan kvalitetsdiskursen kom har den 

inte bara använts på förskolefältet utan även inom forskning på hur en god förskolepraktik 
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kan mätas genom riktlinjer och måttstockar (Dahlberg, Moss, & Pence, 2014). Därför kan 

en förståelse bildas för den växande betydelsen av att säkra kvalitetsarbetet inom 

förskoleverksamheten, där ett sökande efter ordning och säkerhet är grundat på 

kvantifiering och objektivitet (Dahlberg et al., 2014). Detta sätt att förstå kvalité är 

förbundet till modernismens tänkande, där kvalité är något avgränsat som kan mätas och 

identifieras (Dahlbeck & Lindgren, 2017). Kärrby (1997) menar att kvalité som begrepp 

är dynamiskt och kopplat till värderingar. Det följer med andra ord inte givna och 

bestämda egenskaper och värdet hos dem kan bedömas först när de kopplas till enskilda 

behov. Vidare skriver författaren att kvalité är ett rörligt begrepp som ständigt förknippas 

med en särskild situation, tidsperiod samt ett kulturellt och socialt sammanhang som 

förhandlas fram. Förskolan är fylld av sociala samspel mellan personal, det enskilda 

barnet och barngruppen, där även barnets inlärning och utveckling sker. Kunskap blir där 

meningsfull och bestående när den sätts in kulturella och sociala sammanhang. Det är 

främst i dessa sammanhang som den pedagogiska kvalitén syns, anser Kärrby (1997) och 

menar att kvalité som begrepp därför skall kopplas mellan innehåll, mänskliga behov, 

samhällets värderingar samt det materiella och ekonomiska läget. Det är därifrån den 

pedagogiska kvalitén kan utvärderas, i förhållande till förskolans mål och hur målen 

uppnås utifrån enskilda och individuella behov.   

Det finns inte bara ett sätt att förstå begreppet kvalité på. Forskare är uppdelade och 

ser på begreppet på skilda sätt. Dahlberg et al.  (2014) menar att bedömning av kvalité 

ligger hos åskådaren och är en subjektiv handling. Författarna förespråkar 

meningsskapande processer i förskolan som ett sätt att kvalitetssäkra 

förskoleverksamheten. Författarna använder sig dock inte av begreppet kvalité i den 

meningsskapande diskursen, utan för att producera eller konstruera mening och att 

fördjupa förståelsen över det som sker i det pedagogiska arbetet.  

Forskningsresultat visar att vissa kvalitetsaspekter är mer betydelsefulla än andra för 

att skapa hög kvalité i förskolan (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2010). Där ingår 

tydliga mål, samarbete med hemmet, lärarens kompetens och det pedagogiska 

förhållningssättet. Kvalité som pedagogisk företeelse delas in i fyra dimensioner: 

lärarens, samhällets, barnets och verksamhetens. Varje enskild dimension innehåller olika 

kvalitetsaspekter som är uppbyggda av långsiktiga och hållbara värderingar och 

kunskaper som är föränderliga och dynamiska (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2010).  

 

2.3 Kvalitetsarbete i förskolan   

Förskolans kvalitetsarbete handlar enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) om 

att förstå läroplanens innebörd, dess strävansmål och att sedan kunna omsätta dem i 

vardagliga situationer i den pedagogiska praktiken. Som en grund i kvalitetsarbetet talar 

Scherp och Scherp (2016) för att en verksamhet behöver arbeta fram en helhetsidé, där 

alla medarbetare och chefer definierar vad kvalité innebär utifrån det egna 

verksamhetsområdet. Detta är det första steget i att skapa den helhetssyn som 

verksamheten har. Det systematiska kvalitetsarbetet blir sedan steg två som innebär att 

den gemensamma framarbetade helhetssynen successivt förbättras och förverkligas. Det 

blir med andra ord en ständigt pågående process. Det som författarna beskriver som den 

styrande helhetsidén av vardagspraktiker grundar sig i synen på kvalité som dynamisk 
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och föränderlig och kopplad till värderingar. Denna idé om skapandet av en helhetssyn 

på kvalité involverar hela arbetslaget, vilket ger goda förutsättningar då kommunikation 

och delaktighet ger möjlighet till ansvarstagande i kvalitetsarbetet (Rönnerman & Olin, 

2013). 

Persson (2008) menar att kvalitén är kopplad till en konsensus i samspelet mellan 

vuxna och barn samt att personalens kompetens har en avgörande roll för den kvalité som 

förskolan har. Vidare skriver Persson att verksamheten, för att lyckas uppnå hög kvalité, 

är beroende av personalens kunnande, kompetens, förhållningsätt och förmåga att kunna 

skapa en samspelande atmosfär.  

Både metoder för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och modeller som 

används skiljer sig mellan förskolor och kommuner. Som hjälp i kvalitetsarbete finns 

stödmaterial att hämta från Skolverket (Skolverket, 2015). Materialet ger stöd åt hur 

kvalitetsarbetet i praktiken struktureras upp genom fyra olika faser som utgår ifrån var vi 

befinner oss, vart vi ska, hur vi tar oss dit och hur det blev. Var och en av dessa faser har 

närmare beskrivningar om vad de innebär och exempel på frågor som kan ställas under 

arbetets gång. Många förskolor använder sig idag av olika digitala applikationer när de 

arbetar med pedagogisk dokumentation på förskolan, till dem hör bland annat Unikum, 

Piccollage, Tyra och Pluttra. Dessa används för att underlätta för den verksamma 

personalen i deras arbete kring systematiskt kvalitetsarbete. Där fungerar 

dokumentationen som ett redskap för reflektion och diskussion som utvecklar 

verksamheten (Dahlbeck & Lindgren, 2017).   

     

2.4 Förskolechefens ansvar  

Förskolan har i dag nationella mål att följa för att både säkerhetsställa och hålla den 

kvalité som förväntas i svenska förskolor. Hur kvalitén säkerställs ser olika ut från 

förskola till förskola, men det överordnade tillsynsansvaret för förskolans likvärdighet 

och kvalité ligger hos Skolverket och Statens skolinspektion. Där beskrivs kvalité som en 

samlingsbeteckning för hur verksamheter lever upp till de nationella mål, riktlinjer och 

krav som finns på dem. Kvalité beskrivs här som i vilken omfattning verksamheten 

försöker att uppnå förbättringar som relateras till innehåll, genomförande och resultat 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2010). Förskolecheferna har det övergripande 

ansvaret att säkerställa att verksamheten uppnår de mål som läroplanen beskriver. 

Ansvaret ligger även hos dem att se till att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs 

med delaktighet av förskollärare och barnskötare (Skolverket, 2016; Eriksson, Beach & 

Svensson, 2015).  Förskolechefens ansvar är med andra ord centralt när det gäller att leda 

det pedagogiska arbetet generellt och i riktning mot förskolans måluppfyllelse och att 

driva det systematiska kvalitetsarbetet (Skolinspektionen, 2017). Förskolechefen ska 

också finnas som ett stöd och bollplank till sin personal samt vara synlig i verksamheten. 

Även om förskolechefen har det yttersta ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet 

menar Rönnerman och Olin (2013) att ledningsnivåerna kan påverka varandra både 

uppifrån och ner samt nedifrån och upp när det gäller arbetet i verksamheten. Dahlberg 

et al. 2014) påstår att det i första hand inte är en fråga om vilka resurser personalen erbjuds 

utan att det är en prioriteringsfråga, där pedagogerna behöver ge utrymme åt den 

pedagogiska dokumentationen för att kunna säkerställa hur verksamheten fungerar. 
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2.5 Förskollärarens ansvar  

Läroplanen är ett stöd och anger riktlinjerna för hur verksamheten ska utformas och anger 

ett tydligt ansvar för hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska fungera med utvärdering, 

uppföljning och utläggning av förskolläraren (Insulander & Svärdemo Åberg, 2014). I 

samband med att läroplanen reviderades under 2010 gjordes det en tydlig markering att 

det är förskolläraren som har huvudansvaret för det pedagogiska arbetet i verksamheten. 

När läroplanen återigen reviderades blev detta ännu tydligare än 2010 (Eriksson, 2014). 

För att kunna bedöma hur verksamheten arbetar med systematiskt kvalitetsarbete behöver 

förskolläraren ansvara för den pedagogiska dokumentationen. Dahlberg et al. (2014) 

beskriver pedagogisk dokumentation som ett starkt redskap för att skapa en demokratisk 

pedagogisk praktik och reflektion. Pedagogisk dokumentation, menar de, har en central 

roll i den meningsskapande diskursen. Istället för att kunna förlita sig på standardiserade 

kvalitetsmått som i diskursen om kvalité, så blir det genom den pedagogiska 

dokumentationen möjligt att ta ansvar för att kunna skapa mening, där förskollärarna 

själva ska kunna komma fram till en bedömning om vad som sker i verksamheten 

(Dahlberg et al., 2014). Det är inte ett helt oproblematiskt arbetssätt eftersom det kräver 

både förberedelse och organisering av dokumentationen samt tid för reflektionsprocesser.   

I en studie där Sverige deltog tillsammans med Österrike och Bulgarien framkom det 

likheter och skillnader mellan länderna i förskollärarnas förståelse av kvalité. Sverige 

skilde sig från de andra länderna i förståelse när det talade om dokumentation som en del 

av kvalitetsarbetet. Genom dokumentationen lyfte de svenska förskollärarna och 

barnskötarna fram uppföljning och utvärdering som en central del i förståelsen av kvalité. 

Österrike i sin tur belyser utbildning av lärare, lärarutbildning och kompetens som en 

viktig del. Bulgarien anser att läroplanen, barnens lärarnas påverkan och engagemang och 

erfarenhet är centrala delar i förståelsen av kvalité (Brodin, Hollerer, Renblad, & 

Stancheva-Popkostadinova, 2015). Att arbetet i förskolan följs upp och utvärderas 

betonas i de svenska styrdokumenten. Utvärderingens syfte är där att bilda kunskap om 

förskolans kvalité, det vill säga hur förskolans organisation, innehåll och genomförande 

ger barnen de bästa förutsättningar för att lära sig och utvecklas (Skolverket, 2016). 

 

2.6 Barnskötarens ansvar  

I 2016 års revision av förskolans läroplan är det tydligt vad förskolläraren har för ansvar 

och vilka riktlinjer som ska följas. Det som barnskötarna ska ansvara för i verksamheten 

är det som läroplanen skriver att arbetslaget och förskolan ska sträva efter samt följa hur 

förskolläraren lägger upp arbetet (Skolverket, 2016). Barnskötaren har dock även ansvar 

för att systematiskt och kontinuerligt dokumentera, analysera och följa upp varje barns 

lärande och utveckling (Skolverket, 2016). Många barnskötare i dagens förskola har 

arbetat länge och kan uppleva att de blir åsidosatta i och med de förändringar som skett i 

läroplanen då de och förskollärarna tidigare utfört samma arbetsuppgifter. Vid sådana 

konflikter i arbetslaget är det förskolechefens ansvar att få dessa två yrkesgrupper att se 

varandras styrkor och få ett fungerande samarbete eftersom de båda är viktiga i 

arbetslagen (Brodin & Renblad, 2015). 
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2.7 Sammanfattning av avsnittet  

Skolverkets definition av kvalité handlar om att synliggöra vad som görs, varför och vad 

det leder till (Skolverket, 2015). Ett fungerande kvalitetsarbete i förskolan har en 

betydande roll för att kunna främja alla barns lärande och utveckling. Barn förstås idag 

som kompetenta och sociala aktörer och dagens vårdnadshavare kräver en förskola med 

hög kvalité (Brodin & Renblad, 2012). Hög kvalité i förskolan är en central del för barns 

lärande och utveckling, där förskolläraren systematisk måste utveckla sitt stöd och praxis 

för barnens lärande för att kunna uppnå hög kvalité (Pettersson Elfström, 2017). Kvalité 

som pedagogisk företeelse delas av Sheridan och Pramling Samuelsson (2010) in i fyra 

dimensioner som innefattar läraren, barnet, samhällets och verksamheten. Dessa 

dimensioner innehåller olika kvalitetsaspekter som på lång sikt förverkligats av hållbara 

värderingar och kunskaper som är föränderliga och dynamiska.  

Forskare har genom åren haft olika syn på begreppet kvalité. Under slutet på 1900-

talet ansågs kvalité handla om kvantitativ mätning. Detta visar på en tolkning av kvalité 

som kvantitativ då den är objektiv och mätbar. Kvalité som begrepp är dynamiskt och 

rörligt och är kopplat till värderingar, särskilda situationer, tidsperioder samt kulturellt 

och socialt sammanhang (Kärrby, 1997). För att kunna säkra kvalitetsarbete i 

verksamheten där ett sökande efter ordning och säkerhet är grundat på kvantifiering och 

objektivitet. Kvalité är i denna mening något avgränsat som kan mätas och identifieras, 

skriver Dahlbeck och Lindgren (2017).    

Andra forskare anser att bedömningen av kvalitén befinner sig hos åskådaren och är 

en subjektiv handling. För att kunna bedöma kvalitén i förskolan behövs 

meningsskapande processer anser Dahlberg et al. (2014). Vidare menar de att det inte 

handlar om en kvalitetsdiskurs, utan om att producera och konstruera mening och 

fördjupa förståelsen över vad som sker i det pedagogiska arbetet genom meningsskapande 

processer. Kvalitén är kopplad till en konsensus i samspel mellan barn och vuxna, där 

personalens kompetens, kunnande, förhållningssätt och förmåga att skapa en 

samspelande atmosfär har en avgörande roll för kvalitén i förskolan (Persson, 2008). 

Detta utgör det kvalitativa förhållningsättet till kvalité.  

Denna studie grundar sig i det kvantitativa och kvalitativa förhållningssättet till kvalité, 

dessa två utgör tolkningsverktygen i arbetet. Detta genom att se skillnader, likheter samt 

hur kvalitén mäts i de respektive förskolor. 

  



 

9 

 

 

3 Metod 
Denna studie undersöker de tre olika ledningsnivåerna som innefattar förskolechef, 

förskollärare och barnskötare och deras erfarenheter kring kvalitetsarbetet i förskolan. De 

frågeställningar som sedan tagits fram inom ramen för denna studie syftar till att besvara 

hur de olika ledningsnivåerna påverkar varandra och vilka möjligheter som de ger 

varandra. Den kvalitativa metoden som använts för att söka svar på dessa frågeställningar 

presenteras i nedanstående rubriker tillsammans med det tillvägagångsätt som 

genomsyrat hela processen. 

 

3.1 Val av metod 

I studien används en kvalitativ metod för att undersöka hur kvalitetsarbetet i förskolan 

fungerar genom de tre ledningsnivåerna. Den kvalitativa metoden gör det lättare att få en 

djupare förståelse för vad det systematiska kvalitetsarbetet handlar om utifrån dessa 

ledningsnivåer. Enligt Bryman (2011) handlar kvalitativ forskning mer om ord än siffror, 

där orden ligger som grund för datainsamling samt analys av insamlat material. Genom 

att välja intervjuer som metod så blir det ett mindre bortfall än vad som skulle kunna vara 

fallet i en enkätstudie (Stukát, 2011). I studien användes semistrukturerade intervjuer, 

därför att i denna typ av intervju minimeras variationen i frågeformuleringen (Bryman, 

2011). Med denna metod blir resultatet koncentrerat på frågeställningarna i studien. 

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas enligt Bryman (2011) av en intervjuare som 

ställer frågor till en respondent utifrån ett förbestämt fråge- och intervjuschema. 

Kontexten för denna typ av intervju är att alla intervjuer ska vara likadana, vilket betyder 

att varje respondent möter samma frågor. Syftet med en semistrukturerad intervju blir då 

att kunna säkerställa att respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt, 

vilket bara kan ske om intervjuarna formulerar sina frågor på lika sätt till alla 

respondenter, samt följer intervjuschemat. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är 

att följdfrågor kan ställas till respondenten, vilket ger möjlighet för respondenten att 

utveckla sina svar (Bryman, 2011). 

Frågorna utformades i ett schema som säkerställde att de var relevanta för att besvara 

frågeställningarna (Bilaga 3). Frågorna utformades utifrån syftet att börja med lättare 

frågor om deras yrkesroll samt hur länge de arbetet som förskolechef, förskollärare eller 

barnskötare på förskolan för att sedan övergå i frågor om det systematiska 

kvalitetsarbetet.  Detta var betydande för att inte göra undersökningsområdet för stort och 

för att undvika att få med sådant som inte var relevant för studiens syfte och som 

besvarade frågeställningarna. Samma frågor ställdes till samtliga deltagare.  



 

10 

 

   

3.2 Urval av deltagare 

Respondenterna som deltog i undersökningen arbetar på två olika förskolor i olika 

kommuner. Då alla kommuner och förskolor har olika mallar och arbetar med 

kvalitetsarbete på olika sätt omfattar denna undersökning två förskolor. Genom att 

undersöka två förskolors arbetssätt med systematiskt kvalitetsarbetet kan större variation 

och olikheter framträda i resultatet.  

Arbetet i en förskola ska omfatta hela arbetslaget i arbetssättet. Urvalet av deltagare i 

studien infattar därför förskolechef, förskollärare och barnskötare för att kunna få insyn i 

hela kedjan i arbetssättet med det systematiska kvalitetsarbetet. Intervjuerna genomfördes 

således med en förskolechef, en förskollärare och en barnskötare på varje förskola. 

Undersökningen ger dock endast en begränsad bild av arbetet då det är enskilda personers 

syn och arbetssätt som framförs och inte hela arbetslagets. 

När valet av förskolor genomfördes beslutades det utifrån forskningsetiska riktlinjer 

att avidentifiera förskolorna och deltagarna i studien (Vetenskapsrådet, 2018). De 

förskolor som är med i studien är sådana som vi tidigare inte haft någon relation till, detta 

för att inte försvåra intervjuerna genom att introducera fler förvillande variabler som kan 

ha en påverkan på deltagarna, men även för att vi inte visste vad som skulle framträda i 

resultatet av studien. 

Enligt Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) ska alltid förskolechefen kontaktas 

först för att ge tillåtelse för genomförande av studier, därefter kan kontakt med annan 

personal ske. Arbetet började därför med att förskolechefer i två kommuner kontaktades 

via telefon och informerades om studiens syfte. Dessa visade intresse för att medverka, 

varpå en informationsblankett (Bilaga 1) skickades till dem. På detta sätt tillfrågades de 

om deltagande i undersökningen och det redogjordes för studiens syfte samt metodval. 

Förskolechefen informerade därefter sin personal, som i sin tur fick ta ställning till 

deltagande i undersökningen. Samtyckesblanketter (Bilaga 2) skickades sedan ut till de 

förskolechefer, förskollärare och barnskötare som ville delta i studien. Deltagarna blev 

därigenom informerade att de när som helst kan avbryta sitt deltagande genom återkallat 

samtycke samt att materialet behandlas så att inga obehöriga får tillträde till det 

(Vetenskapsrådet, 2018; Löfdahl el al. 2014). I detta fall handlar det om att materialet 

behandlas på ett sätt som stödjer vetenskapsrådets riktlinjer och efter avslutat arbete med 

studien arkiveras allt material på Högskolan i Gävle. Respondenterna har även blivit 

informerade om att examensarbetet kommer publicerar på högskolebibliotekets databas 

DIVA.  

3.2.1 Undersökningsgruppen  

Förskolecheferna studerar båda till rektorer på rektorsutbildningen. En av 

förskolecheferna har en lärarutbildning i grunden medan den andra förskolechefen har en 

masterutbildning i barn- och ungdomsvetenskap. Den ena ansvarar för tre förskolor med 

sammanlagt sju avdelningar. Den andra förskolechefen har en förskola med en avdelning, 

dock brukar de dela upp sig till två avdelningar under dagarna.   

Förskollärarna som har deltagit i studien har olika lång erfarenhet inom yrket. En av 

förskolläraren började sin utbildning 1977 och då var det en tvåårig utbildning. I dag är 
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utbildningen tre och ett halvt år och det är den utbildningen som den andra förskolläraren 

har genomfört. En av förskollärarna har arbetat i totalt fyra år och har enbart arbetat på 

en och samma förskola. När förskolläraren med lång erfarenhet gick sin utbildning var en 

förpraktik obligatorisk, detta innebar att de var tvungna att göra en viss tids praktik innan 

de fick söka till förskollärarutbildningen.   

De deltagande barnskötarna i studien har båda över 20 års erfarenhet inom yrket och 

gick barnskötarutbildning runt samma tid, för 20 år sedan. Barnskötarna är relativt nya på 

de aktuella förskolorna. 

 

3.3 Genomförande 

Under en sammanhängande tid på två veckor intervjuades samtliga deltagare. 

Intervjuerna delades upp mellan oss två studenter. En intervju med förskolechef ägde rum 

på dennes kontor, de övriga på respektive förskolor. Intervjuerna genomfördes i rum med 

möjlighet att sitta avskilt och ostört. Med hänsyn till de etiska aspekterna 

(Vetenskapsrådet, 2018; Löfdahl et al., 2014) fick respondenterna återigen läsa igenom 

informationsbrevet där de informerades om studiens syfte, att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande genom återkallat samtycke. De informerades även om att de svar 

de lämnade i intervjuerna behandlas på ett sätt där inga obehöriga får tillgång till dem. 

Därefter fick de skriva under samtyckesblanketten. Informationsbrevet fick de behålla i 

händelse av att de skulle ha några frågor eller om de av andra anledningar behövde 

komma i kontakt med oss eller vår handledare. 

Vikt lades vid att skapa en tillitsfull relation till respondenten innan den 

semistrukturerade intervjun skedde.  Detta innebär att intervjuaren förhållandevis snabbt 

ska bygga en tillräckligt god relation så att respondenten vill vara med i studien (Bryman, 

2011). Allmänna samtal skedde med respondenterna innan intervjuerna påbörjades. 

Vidare menar Bryman att problem som kan uppstå vid semistrukturerade intervjuer är att 

intervjuaren påverkar respondenten och risken för systematiska skevheter i svaren kan bli 

synliga. För att minska risken för skevhet i svaren från respondenterna har intervjuerna 

följt frågeschemat, samt att respondenterna har fått tid till att fundera på svaren på 

frågorna (Bryman, 2011).  

 

3.4 Bearbetning av materialet  

Enligt Vetenskapsrådet (2018) är det avgörande att skydda deltagarnas integritet och 

anonymitet. Med hänsyn till detta har förskolorna i resultatdelen fått fiktiva namn: de 

benämns som förskola Blå och förskola Grön. Personerna benämns utifrån sin yrkesroll 

följt av det fiktiva namnet på förskolan som exempel: förskollärare Blå eller barnskötare 

Grön. Varken kön eller ålder nämns i studiens resultat för att skydda deltagarnas 

integritet.  

Intervjumaterialet studerades tillsammans av oss för att ge en översiktlig bild av det 

material som samlats ihop. Därefter delades intervjuerna upp där en av oss skrev ut 

intervjuerna från förskola Blå och en av oss skrev ut intervjuerna från förskola Grön. 

Detta inbar att intervjuerna skrev ut ord för ord, men material som hamnade utanför ämnet 

beskrivs som mellanprat och skrevs inte ut. Dessa analyserades enskilt, därefter byttes 

materialet ut och analyserades av den andre. De tolkningsramar som användes i analysen 
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av resultatet är ett kvantitativt och kvalitativt förhållningssätt till kvalité, där begreppet 

kvantitativ grundar sig i att den är objektiv och mätbar, medan kvalitativ grundar sig i ett 

subjektivt sätt att mäta kvalitén i förskolan. Analysen utgick från tolkningsramen att finna 

likheter i svaren på frågorna som ställdes, sedan att studera de skillnader som framkom i 

det insamlade materialet. Det transkriberade materialet skrevs ut och färgkodades utifrån 

de likheter, skillnader och de kvantitativa och det kvalitativa förhållningssätt som 

upptäcktes i svaren. Dessa analyserades och tolkades dels utifrån den enskilda förskolans 

svar men även vad som framgick specifikt för förskolechefer, förskollärare och 

barnskötare. Efter att vi analyserat materialet separat analyserade och tolkade vi 

materialet tillsammans. Detta för att finna nya tankesätt, då analyserna annars präglas av 

våra enskilda tolkningar och på så vis inte ger ett rättvisande resultat. Resultatet kommer 

att presenteras i avsnittet resultat av intervjustudien för att vidare diskuteras i avsnittet 

diskussion.  
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4 Resultat från intervjustudien  
I det här avsnittet redogörs för de sex intervjuer som har genomförts på två olika förskolor 

med två förskolechefer, två förskollärare och två barnskötare. Förskolorna har namngetts 

som förskola Grön och förskola Blå för att göra deltagandet i studien anonymt.  

Resultatet delas upp i de kategorier som framkommit under analysen: 

förskollärarprofessionen, strukturella faktorer, styrdokument och kvalitetsarbete i 

förskolan. Slutligen redovisas förskola Grön och Blå enskilt för att belysa leden i varje 

förskola. 

 

4.1 Förskollärarprofessionen 

Förskolläraren på förskola Grön anser att utbildad personal är den centrala aspekten för 

att uppnå kvalité i verksamheten, där lärarlegitimation räknas och där professionen i sig 

ger en högre kvalité. Detta visar på ett kvantitativt förhållningssätt till kvalité som något 

objektivt och mätbart. Vidare menar hen att om det finns utbildad personal finns det en 

bra barnsyn och att det är en otroligt betydelsefull del i verksamheten. Hen anser också 

att dokumentationen är central och även här kommer hen in på den utbildade personalen. 

För att lyckas med dokumentationen behövs förskollärarkompetens för att analysera den 

och se till att den får rätt funktion i verksamheten. Förskolläraren på förskola Grön väljer 

också att nämna storleken på barngruppen som en betydande aspekt när det gäller 

kvalitén. Om det blir för stora barngrupper blir kvalitén sämre. Genom att räkna barnen i 

barngrupperna använder de sig av ett kvantitativt förhållningssätt, här ses inte till 

individen utan enbart till antal barn. Det blir svårt att se alla barnen om barngrupperna 

blir för stora samt att det gäller att titta på åldern hos barnen. Yngre barn tar mer tid än 

äldre eftersom det handlar mer om omsorg med de yngre. När det handlar om yngre barn 

i verksamheten krävs det också mer organisation, anser förskolläraren och att även detta 

är en grundläggande aspekt av kvalitén. När förskolläraren väljer att se till åldrarna på 

barnen blir det ett kvalitativt synsätt eftersom hen ser till individer och deras enskilda 

behov.  

Förskolläraren på förskola Grön anser att det krävs en del av hen som förskollärare för 

att kunna uppnå kvalitén i verksamheten. För att kunna ändra och få insyn i hur 

verksamheten fungerar behöver hen titta på hur de arbetar på förskolan och säkerställa att 

de får planeringstid ihop med de andra i arbetslaget: även om det är flera avdelningar i 

huset behöver även de få planeringstid ihop. Detta dels för att kunna få ihop arbetslaget 

dels för att kunna ta hjälp av andra i huset för att kunna skapa en bra förskola. Genom att 
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se till personalens kunnande, förhållningssätt och förmåga att kunna skapa en 

samspelande atmosfär blir det en avgörande roll för kvalitén. På förskola Blå anser 

förskolläraren att de inte krävs något mer av hen än någon annan just nu, då de är ett litet 

arbetslag och gör mycket av arbetet tillsammans. Dock har de påbörjat ett arbete att 

försöka dela upp uppgifter och ansvar. Förskolläraren menar att det blir svårt att hinna 

med att få en tydlig struktur på kvalitetsarbetet, eftersom de har lite planeringstid. När de 

hela tiden är i barngruppen på förskolan blir det svårt att hitta kvalitén, detta är något de 

behöver göra en förändring kring om de ska uppnå hög kvalité, anser förskolläraren. 

När det kommer till intervjufrågan om att nämna de fem viktigaste aspekterna för att 

uppnå hög kvalité i förskolan framkommer olika svar. Förskolechefen på förskola Grön 

anser att en central aspekt är utbildningen, alltså professionen. Hen anser att den utbildade 

förskollärarens kompetens spelar den avgörande rollen i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Även att goda förutsättningar, tid för uppdraget, bra lokaler, bra miljö och lagom stora 

barngrupper är betydande aspekter för att uppnå hög kvalité i verksamheten. Med detta 

förhållningssätt belyser förskolechefen kvalité som bundet till flera olika dimensioner 

som alla är grundläggande för att uppnå kvalité i förskolan. Förskolechefen på förskola 

Grön återkommer till att utbildad personal är den centrala aspekten. Hen menar att vad 

medarbetarna har för erfarenheter med sig är det som sätter kvalitén i verksamheten. Hen 

fortsätter med att barnskötarna också bär en betydelsefull del, men det är förskollärarna 

som besitter den professionella kunskapen och som ska leda undervisningen: 

 

Sen får man passa sig i och med att jag är ju förskolechef både för både förskollärare 

och barnskötare. Men det är förskolläraren, det är det viktigaste. Barnskötare är också 

viktiga, alltså det gäller att det är viktigt att man påtalar det också som profession men 

just det här med förskollärarens uppdrag och undervisningen (Förskolechef). 

  

Det krävs även en del av barnskötarna i verksamheten på de olika förskolorna trots att 

förskolläraren har det största ansvaret. Barnskötaren påpekar när det gäller kvalitetsarbete 

i verksamheten att alla i arbetslaget ska vara delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet: 

 

Att jag är delaktig och att vi gör ett bra jobb tillsammans. För mig är det jätteviktigt att 

vi är tillsammans och att vi jobbar framåt, får trygga barn och följer läroplanen 

(Barnskötare). 

 

Förskolläraren har det yttersta ansvaret i verksamheten. På förskola Grön arbetar de på 

detta sätt enligt barnskötaren där, medan på förskola Blå arbetar de lika oavsett utbildning 

eller kompetens menar barnskötaren på förskola Blå. Där ska alla ta lika stort ansvar och 

se till att det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten bedrivs och fungerar. På 

förskola Grön anser barnskötaren att hen får bra stöd och möjligheter av förskolläraren 

för att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet, samt får vara med och bestämma över 

hur arbetet ska se ut i verksamheten. Förskolläraren på förskola Grön blir också beroende 

av barnskötarna då hen är ensam förskollärare på avdelningen. Här krävs ett gott 

samarbete anser barnskötaren. Här blir ett kvalitativt förhållningssätt som bygger på en 

samspelande atmosfär tydligt, både i arbetslaget och med barnen. 
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På förskola Blå anser förskolläraren att hen inte får så mycket möjligheter av 

förskolechefen när det gäller att få tid till kvalitetsarbetet som hör till professionen, 

eftersom de har lite planeringstid i verksamheten. På förskola Grön ser det annorlunda ut. 

Här upplever förskolläraren att förskolechefen ger hen goda möjligheter i sin 

yrkesprofession när det handlar om kvalitetsarbete. Förskolechefen är lyhörd och ger både 

förskolläraren och barnskötaren det de behöver. Båda förskollärarna anser att de kan vara 

med och påverka och bestämma över genomförandet av kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet 

för rollen som förskollärare ser förskollärarna på lika sätt. De anser att de hela tiden 

behöver utvecklas i sin arbetsroll, genom fortbildning samt att kunna ta eget ansvar att 

utbilda sig genom att ta del av ny forskning. I rollen som förskollärare behöver de ta 

ansvar för sig själv när det gäller fortbildning och utveckling av sin profession vilket blir 

ett kvalitativt synsätt.  

  

4.2 Strukturella faktorer 
Planeringstid kan se olika ut från förskola till förskola, detta är något som blir tydligt i 

studien. På förskola Grön har de olika mycket planeringstid beroende på utbildning. 

Förskollärarna har sex timmar planeringstid i veckan och ska arbeta trettiofyra timmar i 

barngrupp, medan barnskötarna har fyra timmar planeringstid och ska arbeta trettiosex 

timmar i barngrupp. Planeringstiden är här kopplad till yrkesgrupp. Förskolläraren på 

förskola Grön menar att de även tar mer tid till planering om det behövs, då de kan gå 

ifrån om det är färre barn under dagen: 

 

(…) vi tar den tid vi behöver och alla är med på det och vi har diskuterat det att 

förskollärarna behöver mera tid, både för dokumentation, planering och uppföljning och 

även förberedande för utvecklingssamtal, eller ja, förberedande är ju alla i personalen 

delaktiga i. Vi har ju dels en avdelningsplanering varje förmiddag onsdag, torsdag och 

fredag, en avdelning var, två timmar, sen har vi även enskild planering. Och nu har vi 

väldigt lite barn på morgonen så vi kan använda tidig morgon till planering då många 

av personalen är på plats (Förskollärare). 

  

På förskola Blå ser det annorlunda ut, där förskollärare och barnskötare oavsett utbildning 

har samma planeringstid och detta är två timmar utanför schemalagd arbetstid. Det 

innebär trettioåtta timmar i barngrupp och resterande två timmar får de lägga när de vill 

under dagen. De kan även välja att göra planeringen hemma på kvällstid, vilket 

förskolläraren väljer att göra. De har även regelbundna APT-möten. Förskolechefen på 

förskola Blå anser dock att eftersom de är en liten förskola med endast en avdelning kan 

det vara svårt att få till planeringstid med lite personal, då det inte finns några andra som 

personalen kan samarbeta med och på så sätt täcka upp för varandra för att få loss tid till 

planering. Även förskolläraren på förskola Blå nämner planeringstid som ett 

grundläggande verktyg för att lyckas med kvalitén. När det inte tid finns till 

meningsskapande processer, blir det kvalitativa förhållningsättet lidande. Dock kan det 

skapas en konsensus i samspel mellan barn och vuxna när det blir mycket tid i 

barngruppen. Vidare anser hen också att kommunikationen i arbetslaget är en betydande 
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del, samt att miljön spelar en stor roll. I citatet nedan påvisar förskolläraren flera olika 

dimensioner som är avgörande för att uppnå hög kvalité i förskolan: 

 

Ja planering är otroligt viktigt, det viktigaste. Sen också kommunikation i arbetslaget 

tycker jag (...) miljön, det kan påverka mycket, det märker vi här, just utformning av 

lokaler och så, att det kan påverka (Förskollärare). 

 

Genom att personalen får mycket tid till att planera sin verksamhet på förskola Grön blir 

också det systematiska kvalitetsarbetet bearbetat utifrån ett kvalitativt förhållningssätt. 

Däremot på förskola Blå, där de har mindre planeringstid, blir det svårare att uppnå detta 

förhållningssätt i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

4.3 Styrdokument    
Förskolechefen på förskola Blå anser att det krävs transparens i verksamheten och att 

detta är en aspekt som behövs för att uppnå kvalité. En annan betydelsefull del är att 

personalen kan sina styrdokument, menar hen. En annan väsentlig aspekt är också att 

hålla sig uppdaterad på aktuell forskning samt att det finns förutsättningar för 

medarbetarna att kunna bedriva kvalitetsarbetet i verksamheten. Förskolechefen på 

förskola Blå vill också påpeka att det är lätt att säga vad som är kvalité, men att det även 

måste fungera i verksamheten – och det är där svårigheterna kommer. Hen anser att de 

behöver börja i rätt ände för att kunna nå målen i slutet. 

När det kommer till kvalitetsarbetet utifrån läroplanen berättar förskolechefen på 

förskola Blå att de har en arbetsplan och prioriterade mål som de ska arbeta utifrån varje 

år. Förskola Blå har också nyligen uppgraderat sitt sätt att arbeta med systematiskt 

kvalitetsarbete. De synliggör kvalitetsarbetet genom dokumentation och mycket 

fotografier. Även barnskötaren påpekar läroplanen som ett betydande styrdokument:  

(…) vi följer läroplanen, den är ett levande dokument. Vi använder den i allt. Vi har ju 

prioriterade mål som vi jobbar extra med (Barnskötare). 

  

Förskolechefen fortsätter med att i det systematiska kvalitetsarbetet så behöver 

medarbetarna skriva ner hur mål skall nås, hur vägen dit skall se ut, samt hur det ska se 

ut när de nått dit och läroplanen är styrdokumentet i detta arbete. Här påvisar 

förskolechefen ett kvalitativt arbetssätt genom att konstruera mening och en djupare 

förståelse för vad som sker i det pedagogiska arbetet i barngruppen. På förskola Grön 

arbetar de med ett program som finns som digital applikation. Denna har både personalen, 

förskolechefen och vårdnadshavarna tillgång till. Här blir det både tydligt och transparent 

vad pedagogen gör, hur det systematiska kvalitetsarbetet genomförs och att läroplanen 

alltid finns med. Förskolechefen vill här bara vara med och stötta förskollärarna eftersom 

hen anser att det är här professionen kommer in, samtidigt som de ska arbeta självständigt. 

 

4.4 Kvalitetsarbete i förskolan 

När det kommer till pedagogisk dokumentation är det något de båda förskolorna använder 

sig av, dock på lite annorlunda vis. Den pedagogiska dokumentationen anser båda 

förskolecheferna är en central del i verksamheten.  
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På förskola Grön använder de sig även i den pedagogiska dokumentationen av en 

digital applikation där barnen följs upp och verksamheten utvärderas för att se att den är 

på väg mot rätt håll. Förskolechefen påpekar vikten av att hela tiden titta till läroplanens 

mål i den pedagogiska dokumentationen för att synliggöra om målen följs och uppnås, 

något som blir väldigt tydligt i den digitala applikationen. Där lägger de in både texter 

och bilder som bildar dokumentationen. Förskolläraren menar att det genom detta 

program blir lätt att genomföra den pedagogiska dokumentationen eftersom den är lättare 

att hitta och gå tillbaka till i reflektionen med de andra förskollärarna. Detta program har 

även vårdnadshavare tillgång till, även där blir det enkelt, anser hen, att visa dem hur 

barnets utveckling ser ut. Vårdnadshavare har bara tillgång till den del material som gäller 

just deras barn. De på förskola Grön använder sig också mycket av kameran för att 

dokumentera. Mycket av bilderna kommer upp på väggarna så att både barn och 

vårdnadshavare har det synligt.  

Förskolan Blå arbetar med pedagogisk dokumentation genom enskilda pärmar till 

barnen. De är på gång med att börja använda digitala applikationer där all dokumentation, 

planering och det systematiska kvalitetsarbetet ska in, berättar förskolechefen. Genom 

den digitala applikationen ska det bli tydligare och lättare att göra det systematiska 

kvalitetsarbetet, men den här delen är fortfarande under utveckling, menar 

förskolechefen. Som tidigare nämnts använder sig förskola Blå mycket av bilder när det 

kommer till den pedagogiska dokumentationen. Enligt förskolläraren väljer de att sätta in 

bilderna i enskilda pärmar för barnen att titta i, men hur de ska arbeta vidare med 

pärmarna är de inte överens om utan här finns olika syn på hur dokumentationen används. 

 

(…) dokumentationen är ju viktig, absolut. Dels för att titta på verksamheten hur man 

jobbar och just att kunna tala om och visa vad gör vi på förskolan både för 

vårdnadshavare och politiker (Förskollärare). 

 

Förskolechefen på förskola Blå anser att hen själv har ansvaret att följa upp och se till att 

det blir ett systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten: 

 

Utan i det systematiska kvalitetsarbetet så måste man också skriva upp vad, hur ska vi nå 

dit, på vilket sätt ska vi jobba då, hur vill vi att det ska se ut när vi har nått dit liksom (…) 

men där är det också, för att kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete så är det precis 

det jag tror att du kommer att höra och har hört från många- det är tid, tid, tid, tid 

(Förskolechef). 

 

Båda förskolecheferna anser att det är nödvändigt att lyssna på sina medarbetare, stötta 

dem och ge dem förutsättningar för att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet. De 

anser också att de kan vara med och bestämma över hur kvalitetsarbetet ser ut i deras 

respektive verksamheter. Förskolecheferna anser att verksamheten alltid kan bli bättre 

och att den är föränderlig. På förskola Blå säger förskolechefen att de nyligen genomgått 

en stor förändring för att lättare kunna säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Hen 

menar att en förändring tar lång tid och att det behöver få göra det. På förskola Grön har 

de också gjort en förändring genom att de för första gången skickat ut enkäter till 

vårdnadshavare. Där säkerställs kvalitén genom att få in inblick i vad dessa anser om 
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verksamheten. Genom att vårdnadshavare fick svara på enkäter om förskolan uppnår hög 

kvalité blir det ett kvantitativt sätt att mäta kvalitén på. Det blir här kopplat till 

värderingar, tidsperioder, kulturellt och socialt sammanhang. Förskolechefen på förskola 

Grön påpekar också att de svenska förskolorna har bra kvalité över hela landet.  
På förskola Blå anser förskolechefen att de lyckas säkerställa det systematiska 

kvalitetsarbetet i verksamheten tack vare att de har en bra dialog med varandra. 

Förskolechefen bollar hela tiden idéer med sina medarbetare. Även förskolechefen på 

förskola Grön anser att hen lyckas säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet i 

verksamheten. Detta genom de kvalitetsrapporter som skrivs, där blir det tydligt hur det 

systematiska kvalitetsarbetet ser ut. Förskolechefen på förskola Blå tar i slutet på 

intervjun upp hur grundläggande det är att arbeta med kränkningar, trygg personal och 

bemötande för att verksamheten ska fungera bra. 

Både förskola Grön och Blå använder sig av speciella mallar när det arbetar med 

systematiskt kvalitetsarbete. På förskola Grön har hela kommunen en och samma mall 

som de arbetar med. Förskola Blå har en egen mall som de skriver i varje månad, som vid 

terminens slut sammanställs i en rapport om kvalitén i verksamheten. 

När frågan kommer upp om det är något de vill ändra på i det systematiska 

kvalitetsarbetet framkommer olika svar.  På förskola Blå anser förskolläraren att de för 

att kunna uppnå kvalité och samtidigt få överblick av hur verksamheten ser ut behövs mer 

tid till planering och reflektion samt tydligare struktur. Genom att förskolläraren på 

förskola Blå anser att de inte får tillräckligt med tid till kvalitetsarbetet så anser hen inte 

heller att de lyckas uppnå kvalitetsarbetet som läroplanen beskriver. Förskolläraren här 

beskriver ett kvalitativt förhållningssätt men att tiden i arbetslaget inte räcker till. På 

förskola Grön blir det ett helt annat svar eftersom de har mer tid till planering, då anser 

förskolläraren att de lyckas säkerställa kvalitetsarbete enligt läroplanen. Förskolläraren 

på förskola Grön är nöjd med hur arbetet ser ut. Hen menar att det alltid går att förbättra 

arbetet, men som verksamheten ser ut nu har de tillgång till mycket planeringstid och kan 

utvärdera verksamheten. Genom detta arbets- och förhållningssätt blir det tydligt att det 

kvalitativa synsättet genomsyrar arbetslaget. Båda förskollärarna anser att det 

systematiska kvalitetsarbetet görs för verksamheten och för att kunna förändra och 

utveckla den till det bättre. De anser att det systematiska kvalitetsarbetet är en 

betydelsefull del i förskolan. Båda anser att miljön på förskolan är betydelsefull, där den 

ena anser att miljön behöver vara föränderlig och anpassas efter barnens behov. Den andra 

tar upp ändamålsenliga lokaler, att lokalen fungerar för dess syfte. De skillnader som 

framkom är att en av dem anser att en central kvalitetsaspekt är att det finns kompetent 

personal, förstående chefer och anpassad storlek på barngrupperna. 
Båda barnskötarna anser att det systematiska kvalitetsarbetet görs för att kunna 

utvärdera verksamheten och för att få syn på saker som behöver ändras. Dock är de inne 

på att det även görs för att det ska göras enligt antingen kommunen eller förskolechefen 

men att det huvudsakliga syftet är för att kunna förbättra och utveckla verksamheten. På 

förskola Blå vill barnskötaren ha tillgång till mera planeringstid som är schemalagd tid 

för att inte behöva känna sig stressad och sitta kvar efter barnen gått hem. Detta för att 

förbättra det kvalitetsarbete som bedrivs idag.   
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4.5 Förskola Grön 
På förskola Grön går det att följa och se vilka möjligheter de tre nivåerna ger varandra. 

Förskolechefen anser sig ge det stöd som förskollärare och barnskötare behöver samt är 

lyhörd för deras önskemål om verksamheten. Förskolläraren säger att hen vet vad som 

förväntas i sin yrkesroll och ansvar över verksamheten genom sin akademiska utbildning. 

Även barnskötaren är tydlig med att förskolläraren har det största ansvaret, men att det är 

ett samarbete i arbetslaget och att barnskötaren ändå har ett ansvar och är delaktig i 

verksamheten: 

 

(…) vi är väldigt öppna med varandra, jobbar jättemycket tillsammans och hjälper 

varandra åt båda håll, så jag känner inte att, jag ger henne lite mera ansvar i det här 

med unikum för att hon har mer kunskap i det men vi finns tillsammans och bollar 

(Barnskötare). 

 

Förskolechefen ser sig själv som den med det yttersta ansvaret för att bedriva 

kvalitetsutvecklingen och ger sitt stöd till förskolläraren. Hen påpekar samtidigt att det är 

professionen som äger uppdraget och att de kan sitt uppdrag: 

 
(…) ja det kan jag men det är professionen som äger uppdraget tänker jag hela tiden. För 

det är ingen rektor som går in och säger, du ska undervisa matematik så här, utan rektor 

förutsätter att professionen kan sitt uppdrag. Ser man sen att resultaten sviktar måste 

man ju som rektor gå in titta (Förskolechef). 

 

Stödet från förskolechefen bekräftas av både förskolläraren och barnskötaren. Genom att 

alla tre ledningsnivåerna menar att de får vad de behöver av varandra anser de också att 

kvalitén i verksamheten blir bra, men de poängterar också att den alltid kan bli bättre och 

ska vara under ständig utveckling. De tre ledningsnivåerna har arbetat fram tydliga ramar 

om vem som ska göra vad, hur kvalitetsarbetet går till och de känner sig bekväma med 

sin roll. Barnskötaren påpekar att oavsett yrkesroll har alla ansvar för kvalitetsarbetet för 

att lyckas uppnå en bra kvalité i verksamheten: 

 
Jag anser ju att vi oavsett yrkesroll har lika stort ansvar för kvalitetsarbetet för vi ska ha 

en god kvalité. Det är vårt arbete, det är vi anställda för (Barnskötare). 

  

Även förskolläraren påpekar att alla ska vara delaktiga men att förskolläraren har det 

yttersta ansvaret för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Hen menar att vara 

förskollärare i en verksamhet kräver att de ständigt kan förbättra sig och att de aldrig blir 

fullärda inom yrket: 

 
(…) man kan ju alltid förbättra sig, det är det som är lite intressant med yrket att aldrig 

blir fullärd, utan det är bara att ta in ny information hela tiden (Förskollärare). 

  

Både förskolläraren och barnskötaren anser att läroplanen ska vara med som ett levande 

styrdokument i det systematiska kvalitetsarbetet. Barnskötaren menar att tryggheten hos 

barnen och personalen är en betydelsefull del i arbetet kring kvalitén i förskolan. 
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Förskolläraren och barnskötaren har uppnått en god arbetsrelation med varandra, vilket 

resulterar i en trygg och bra kommunikation. De anser också att de lyckas säkerställa det 

systematiska kvalitetsarbetet genom sin planering och den pedagogiska 

dokumentationen. Verksamheten kan ständigt bli bättre, men nu anser de att de lyckas 

med det systematiska kvalitetsarbetet: 

 
Nä, jag tycker det är ganska, det täcker ganska mycket tycker jag. Man tittar ju på alla 

områden med barns utvecklande och lärande, inflytande, samarbete hem och skola, 

inskolningar, nej jag tycker att det är täckande (Förskollärare).  

 

På förskolan har de gott om planeringstid som ingen av dem uttrycker att de behöver mer 

av eller vill ändra på. För att lyckas tillgå all planeringstid tar de hjälp av varandra på de 

olika avdelningarna. Detta hjälper dem att få till egen planeringstid, men skapar även 

förutsättningar för gemensam planeringstid inom arbetslagen. En del planeringstid sker 

enskilt utanför schematid, men de har även gemensam planering ihop, både avdelningar 

emellan och bara förskollärarna i verksamheten. Barnskötaren har fyra timmar i veckan 

medan förskolläraren har sex timmar i veckan enligt avtalet, menar förskolechefen:  

 
Avtalet är utformat så att dom har sex timmar, dom ska jobba 34 timmar i barngrupp. 

Sen är det ju lite luddigt för det står ju liksom att det ska, att man menar, gagnar barnens 

och elevers utveckling utöver den direkta undervisningen och barn. Pedagogisk 

utveckling kan innehålla arbetslagsplanering, möte med vårdnadshavare, möten över 

verksamhetsgränsen, dokumentation, utvärdering, enskilt för- och efterarbete 

(Förskolechef).  

  

Förskolechefen menar att förskolan som organisation har genomgått en stor förändring 

under en lång tid. Hen anser att resan från dagisfröken till legitimerad förskollärare har 

varit lång. Daghemmet skulle vara en tröst och ett substitut för mamman.  Nu ser arbetet 

ut på ett helt annorlunda sätt i dagens förskolor. De som arbetar i förskolan i dag är 

myndighetspersoner som har ett myndighetsuppdrag. Förskolechefen menar att inte 

många funderar kring detta, men att det är ett centralt arbete att arbeta i förskolan. 

Förskola Grön arbetar både utifrån det kvantitativa och det kvalitativa förhållandesättet i 

verksamheten. De arbetar dock mera utifrån det kvalitativa synsättet, som genomsyrar 

den största delen av arbetssättet av det systematiska kvalitetsarbetet.  

    

4.6 Förskola Blå 
På förskola Blå blir kedjan mellan de tre ledningsnivåerna inte lika tydlig i intervjuerna. 

Förskolechefen har en annan bild än vad förskolläraren har och barnskötaren kommer 

med ett tredje svar. Förskolechefen anser att de uppnår det systematiska kvalitetsarbetet 

som läroplanen beskriver, medan förskolläraren anser att de inte helt kan säkerställa 

kvalitetsarbetet eftersom de behöver mer tid till planering, utvärdering och reflektion som 

stärker kvalitén. Barnskötaren däremot anser att de lyckas säkerställa kvalitetsarbetet på 

det sätt som läroplanen beskriver då läroplanen är ett dokument som är levande och att de 
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arbetar extra med prioriterade mål. Hen anser precis som förskolläraren, att mer 

planeringstid skulle ge en annan kvalité: 

 

Ja det är att få in planeringstid på schematiden, för vi har för lite planeringstid. Man får 

hitta stunder här och där, när det finns tid.  Det funkar men…. men kan man få mera 

planeringstid så får man ju en annan kvalité också. Det blir ju mycket att man får göra 

hemma i stället, eller sitta kvar när barnen har gått hem (Barnskötare). 

 

Även förskolechefen anser att den planeringstid som förväntas läggas på dagtid är 

obefintlig. Det som är tydligt hos de tre olika ledningsnivåerna är att de anser att de har 

för lite planeringstid som är svår att få till, här är de eniga. 

Ansvarsskillnaden på denna förskola är liten. Förskollärare och barnskötare tilldelas 

samma ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket även förskolechefen bekräftar. 

Anledningen till detta är enligt alla ledningsnivåerna att de är en mindre förskola och de 

arbetar nära varandra. Det finns en medvetenhet om de ansvarsskillnader som tydliggörs 

i läroplanen, förskolechefen menar att det är en ledningsfråga och att det behövs tydlighet 

i rollfördelningarna. Framförallt vad som förväntas av förskollärarna och vad som 

förväntas av barnskötarna: 

  

 (…) vad förväntas av mig som barnskötare och vad förväntas av mig som förskollärare. 

Och på många områden förväntas det samma sak, och på många andra områden 

förväntas det inte samma sak. Förskolläraren har en helt annan roll och grejen är den 

att det har blivit nån slags kultur kring, att man får inte särskilja… men det är ju en 

ledningsfråga naturligtvis (Förskolechef). 

  

Även om förskolläraren är medveten om vad som krävs av professionen är det ingenting 

som kommer till uttryck i den ansvarsfördelning som finns i verksamheten, vilket 

förskolläraren själv nämner: 

  

Ja… just nu krävs det inte mer av mig än någon annan, vi är ett så litet arbetslag så det 

är, vi har väl försökt att styra upp det lite mer. Vem som har ansvar för vad. Eftersom vi 

är ett så litet arbetslag och alla jobbar så nära så gör vi så mycket tillsammans 

(Förskollärare). 

    

I analys av intervjuerna framgår det inte några specifika förutsättningar som ges mellan 

nivåerna när det handlar om kvalitetsarbetet i verksamheten. Barnskötaren och 

förskolläraren menar att de är likvärdiga då de har samma ansvar och inte talar om 

specifika förutsättningar som ges mellan dem mer än att de arbetar nära varandra och gör 

det mesta tillsammans. Förskolechefen ser sin roll i det hela att ge medarbetarna 

förutsättningar och vara lyhörd: 

  

Sen handlar det om att jag… mina medarbetare förutsättningar, jag måste se, jag måste 

förstå, vad det är dom behöver och lyssna på det, det är enormt viktigt. Och jag måste ha 

full koll på styrdokumenten, det krävs av mig (Förskolechef). 
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Förskolläraren talar inte om dessa förutsättningar, utan menar istället att de få möjligheter 

som ges gör det svårt att bedriva kvalitetsarbete: 

 
Eh… nej… nej inte helt, det skulle kunna vara bättre (….) ja det är ju tiden. Vi har så lite 

tid att kunna planera vår verksamhet, utvärdera, att reflektera, allt det där som stärker 

kvalitén, det har vi för lite tid till (Förskollärare). 

 

Trots detta känner förskolläraren att hen kan vara med och bestämma över kvalitetsarbetet 

och dess utformande när det genomförs i den dagliga verksamheten, men önskar tydligare 

struktur och mer tid till det. 

Alla tre ledningsnivåer ser det systematiska kvalitetsarbetet som ett sätt att utvärdera 

verksamheten. De menar att den är till för både barn dem själva och verksamheten i sig. 

Det blir garanti för att barnen får det som de har rätt till och ett dokument som skall kunna 

visas med innehåll: 

 

(…) sen absolut, det skall vara ett dokument som vi ska visa uppåt men sen gör man ju 

det för, absolut för sin egen skull och barnen. För att gör vi det inte kan vi inte följa upp 

och då kan vi inte se vilket håll vi går åt. Vad vi behöver ändra på? Vad behöver vi? Det 

är ju det som är vitsen med att se tycker jag (Barnskötare). 

  

Kvalitetsarbetet säkerställs genom en arbetsplan som de arbetar efter och utvärderar. 

Sedan använder de sig av dokumentation i form av bilder som de använder tillsammans 

med barnen och reflekterar över. Barnen har även portfoliopärmar. Förskolechefen 

nämner dock att de står inför förändring och tanken är att de skall börja använda sig av 

en digital applikation. Även förskolläraren talar om att arbetssättet med dokumentationen 

kommer att förändras genom att använda någon slags mall som både förbättrar och 

förenklar kvalitetsarbetet. På förskola Blå arbetar de utifrån både kvantitativa och 

kvalitativa förhållningssätt. Även här genomsyras verksamheten av det kvalitativa 

synsättet. Det framhävs att det inte finns tillräckligt med tid för att kunna genomföra allt 

i praktiken. Alla tre ledningsnivåer anser att det är mera tid som behövs i verksamheten 

och att kvalitén är bunden till planeringstid.   
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5 Diskussion  
Studiens syfte är att undersöka tre olika ledningsnivåer som innefattar förskolechef, 

förskollärare och barnskötare och deras erfarenheter kring kvalitetsarbetet inom 

förskolan. Under avsnittet diskussion kommer resultatet av intervjustudien att presenteras 

genom dessa underrubriker: Förskollärarprofession; Strukturella faktorer; Synsätt på 

systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation. De kommer att diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning.   

 

5.1 Förskollärarprofessionen 

Persson (2008) skriver att hög kvalité i verksamheten är beroende av personalens 

kunnande, kompetens och förhållningssätt i förskolan. Både förskolechefen och 

förskolläraren på förskola Grön påpekar vikten av utbildad personal i förskolan för att 

uppnå hög kvalité. Flera av respondenterna belyser förskollärarens kompetens och 

förhållningssätt med en kvalitativ syn på kvalité, där de tolkas i relation till andra 

betydande delar. Genom att förskolläraren ska bära ansvaret för undervisningen i 

förskolan är det centralt med professionen hos dem. Barnskötarna har också en betydande 

roll, anser respondenterna, dock är rollerna mer likvärdiga på förskola Blå. 

Förskolechefen på förskola Blå uttrycker en medvetenhet om att förskolläraren ska bära 

huvudansvaret, men menar dock att detta beror på att det blir en ledningsfråga då 

förskolan inte är så stor. Detta leder till att förskolläraren och barnskötaren delar på 

huvudansvaret i verksamheten. Det hade varit intressant här att se om det kommer ske 

någon förändring när den nya läroplanen träder i kraft i juni 2019, eftersom det i denna 

blir ännu tydligare att förskolläraren bär ansvaret för undervisningen i verksamheten. 

Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) handlar förskolans kvalitetsarbete om 

att förstå läroplanens innebörd och dess strävansmål för att sedan kunna omsätta detta i 

den pedagogiska praktiken. Förskolläraren har här en grundläggande roll i förskolan för 

att leda undervisningen. Flera av respondenterna tar upp vikten av att kunna och tolka de 

styrdokument som finns i verksamheten. Genom det pedagogiska arbetet skapar 

förskolläraren meningsskapande processer och fyller en avgörande roll (Dahlberg et al., 

2014). På det sättet är de kopplade till förskollärarens kompetens och förhållningssätt. 

Förskolechefen på förskola Blå betonar också hur betydande det är med fortbildning 

för yrket som profession. Trots en medvetenhet om de skillnader som finns mellan 

förskollärarprofessionen och barnskötare blir den skillnaden inte synlig i verksamheten. 

Det intressanta här är att förskolläraren med sin förskollärarprofession inte anser att de 

uppnår kvalité på det sätt som de borde, bedömningen av kvalité ligger hos åskådaren och 
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är en subjektiv handling. Med tanke på de förändringar som verksamheten menar att de 

står inför är det intressant att se om dessa förändringar även inkluderar en tydligare 

skillnad mellan barnskötare och förskollärare.  Genom att förskolläraren har studerat tre 

och ett halvt år och bör besitta en helt annan kompetens inom yrket samt att den nya 

läroplanen som träder i kraft sommaren 2019 innehåller än mer distinkta skillnader mellan 

barnskötarens och förskollärarens roller. Det kan även finnas en förväntan hos 

förskolläraren, tack vare förskollärarprofessionen, att ta det större ansvaret i 

verksamheten och leda arbetslaget. En annan aspekt är också om det är skillnad på 

barnskötares och förskollärares löner om de har samma ansvarsområden i verksamheten. 

Eftersom de har samma ansvar men olika lång utbildning, borde det då finnas en mätbar 

skillnad på lönerna när samma sak förväntas av båda yrkesgrupper. För att uppnå hög 

kvalité i verksamheten behövs personalens profession genom deras kunnande, 

kompetens, förhållningsätt och förmågan att kunna skapa en samspelande atmosfär i 

förskolan (Persson, 2008). 

 

5.2 Strukturella faktorer 

Respondenterna på förskola Grön anser att storleken på barngrupperna är en 

grundläggande faktor för att uppnå hög kvalité i förskolan. Att endast definiera kvalitén i 

verksamheten utifrån storlek på barngrupp blir objektivt mätbart och ger en kvantitativ 

syn på kvalité.  Blir det för stora barngrupper saknas möjligheten att hinna tillgodose alla 

barns behov, vilket leder till att kvalitén blir lidande. Brodin och Renblad (2015) skriver 

att barngruppens storlek är en betydande faktor för kvalitén och förskollärarens roll är 

central för barns lärande (Williams et al., 2016). Brodin och Renblad (2012) menar att 

barn i dag förstås som kompetenta och sociala aktörer och vårdnadshavare kräver hög 

kvalité i förskolan för sina barn. Persson (2008) menar dock att barngrupperna har 

minskat sedan 1990-talet och under 2000-talet har förskolan nått en historisk låg nivå på 

antal barn i barngruppen. Trots detta ämne om stora barngrupper är det en het 

diskussionsfråga i förskolorna i dag. Förskola Blå tar inte upp något om barngruppens 

storlek däremot talar de om svårigheter att få till planeringstid då de hela tiden är i 

barngruppen. En annan intressant aspekt är att planeringstiden skiljer sig de olika 

förskolorna. Kärrby (1997) menar att kvalité är kopplat mellan innehåll, mänskliga behov, 

samhällets värderingar samt det ekonomiska och materiella läget. När det ekonomiska 

läget blir lidande kan också planeringstiden bli lidande.  Förskola Grön har betydligt mera 

tid till planering och planeringstiden skiljer sig i antal timmar mellan förskollärare och 

barnskötare. Att de skiljer sig kan tolkas som ett resultat i den fördelning av ansvaret på 

denna förskola där förskolläraren har det övergripande ansvaret i arbetslaget över 

kvalitetsarbetet trots att barnskötarna är delaktiga. Att förskolechefen på ett tydligt sätt 

skiljer på förskollärare och barnskötare samt belyser förskollärarprofessionen på ett 

tydligt sätt syns i hur verksamheten är organiserad. På förskola Blå är det ingen skillnad 

på de två olika ledningsnivåerna i planeringstiden. Personalen på förskola Blå uttrycker 

att de behöver mer planeringstid då de anser att det är en central del för att uppnå hög 

kvalité i verksamheten och här är planeringstid jämt fördelad mellan förskollärare och 

barnskötare. Dock kan det bli svårare att försvara förskollärarens profession om det inte 

syns någon skillnad i ansvarsfördelning mellan barnskötare och förskollärare. Williams 
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et al. (2016) menar att lärarens roll är central för barns lärande där samtal och reflektion 

med både barn och andra vuxna behövs för att skapa kunskap om sin omvärld. Detta 

kräver både tid och planering i arbetslaget.  

 

5.3 Synsätt på systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation  

Enligt Kärrby (1997) är kvalité ett rörligt begrepp som ständigt förknippas med en 

särskild situation, tidsperiod, socialt och kulturellt sammanhang som förhandlas fram. På 

förskola Grön blir det tydligt i resultatet att de tillsammans i arbetslaget har förhandlat 

fram gemensam syn på kvalité. Då de visar på likheter i svaren mellan både förskolechef, 

förskollärare och barnskötare. Resultatet visar att begreppet kvalité är dynamiskt och 

kopplat till värderingar (Kärrby 1997), eftersom de på förskola Blå är oeniga om hur vida 

kvalitén på förskolan uppnås eller inte. Förskolans verksamhet är fylld av sociala samspel 

mellan personal, barngrupper och det enskilda barnet. Kvalité som begrepp ska kopplas 

mellan innehåll, mänskliga behov, samhällets värderingar samt det ekonomiska och 

materiella läget (Kärrby, 1997). Scherp & Scherp (2016) menar att grunden i 

kvalitetsarbete är att verksamheten behöver arbeta fram en helhetsidé med definitioner 

om vad kvalité innebär. Flera av respondenterna nämner hur betydelsefullt det är med bra 

kommunikation och sträva åt samma håll i arbetslaget för att kunna skapa en bra 

arbetsmiljö som i sin tur resulterar i en hög kvalité. Kvalitetsarbete är en ständigt 

pågående process som kräver kommunikation och delaktighet från alla tre ledningsnivåer 

skriver Scherp och Scherp (2016). Det här sättet att arbeta med kvalité blir att inta ett 

kvalitativt förhållningssätt, detta är också det som varit mest synligt i studien. Denna 

process som ständigt kan utvecklas är ett verktyg där den pedagogiska dokumentationen 

är ett starkt redskap för en demokratisk och pedagogisk reflektion och praktik. Det är 

dock inte ett helt oproblematiskt arbetssätt eftersom det kräver både tid och organisering 

av personalen anser Dahlberg et al. (2014). Genom den pedagogiska dokumentationen 

utvärderas verksamhetens kvalité. Respondenterna nämner den pedagogiska 

dokumentationen som en central del i verksamheten, men som dock ser olika ut i de båda 

förskolorna – vilket också syns i resultatet av studien. Att arbetet i förskolan följs upp och 

utvärderas betonas i de svenska styrdokumenten, där syftet med dem är att bilda kunskap 

om förskolans kvalité, så att barn får de bästa förutsättningarna att lära sig och att 

utvecklas (Skolverket, 2016). 

På förskola Grön använder sig personalen av en digital applikation för att utföra den 

pedagogiska dokumentationen. Där samlas allt material om barnen och verksamheten där 

den blir lättillgängligt och tydligt i det systematiska kvalitetsarbetet. En annan intressant 

aspekt är att vårdnadshavare har tillgång till en del material via digitala applikationer. Det 

blir på detta sett tydligt för dem att se hur verksamheten ser ut och möjliggör att kunna 

följa sina barns utveckling. På detta sätt synliggörs förskolans kvalité också för 

vårdnadshavarna.  

På förskola Blå använder de sig just nu av enskilda pärmar till varje barn där materialet 

samlas, dock nämner både förskolechefen och förskolläraren att även denna förskola 

kommer att samla materialet på en digital applikation inom en snar framtid för att 

underlätta det systematiska kvalitetsarbetet. Att ha en tydlig struktur i arbetet med 

pedagogisk dokumentation synliggör en tydlig skillnad. Genom att strukturera upp 
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pedagogiska dokumentationen blir materialet lättåtkomligt och reflektion blir lätt att ta 

till under planeringstiden för personalen. Dokumentation fungerar där som ett redskap för 

reflektion och diskussion som utvecklar verksamheten (Dahlbeck & Lindgren, 2017) och 

resultatet visar att dokumentation på förskola Blå blir lidande på grund av brist på 

planeringstid. Den pedagogiska dokumentationen är ett arbetssätt där det kvalitativa 

förhållningssättet blir synligt.  

 

5.4 Möjligheter genom utbyte mellan de tre ledningsnivåerna 

Förskolecheferna har det övergripande ansvaret att säkerställa att verksamheten uppnår 

de mål som läroplanen beskriver. Ansvaret ligger även hos dem att se till så det 

systematiska kvalitetsarbetet genomförs med delaktighet av förskollärare och barnskötare 

(Skolverket, 2016; Eriksson et al. 2015). Förskolecheferna på de olika förskolorna menar 

att de ligger hos dem att ha det övergripande ansvaret för de respektive verksamheterna. 

Förskolläraren på förskola Blå menar dock att de inte får den stöttning de behöver i sitt 

arbete i verksamheten. Förskolechefen menar emellertid att det är en förändring på gång 

i verksamheten och att en förändring behöver få ta tid. Förskolechefen ska finnas som ett 

stöd och bollplank till sin personal samt vara synlig i verksamheten. Även om 

förskolechefen har det yttersta ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet menar 

Rönnerman och Olin (2013) att de kan påverka varandra både uppifrån och ner samt 

nedifrån och upp när det gäller arbetet i verksamheten. Det som visar sig på förskola Blå 

är att de har lyckats med att påverka varandra nerifrån och upp, eftersom en förändring är 

på gång. Verksamheten påverkas även i denna riktning men det blir inte lika tydligt 

eftersom respondenterna påtalar hur de genom förskolechefen har försökt uppnå 

förändringar i verksamheten.   På förskola Grön framträder en annan bild genom de tre 

ledningsnivåerna, där förskolläraren och barnskötaren anser sig få den stöttning och den 

kommunikation de behöver för att lyckas säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet i 

verksamheten. Här synliggörs det att de på förskola Grön lyckas påverka varandra i båda 

riktningarna genom de tre ledningsnivåerna. Den bild som förskolechefen ger av 

verksamheten, av förskollärarprofessionen, fördelning av ansvarsområden och de 

förutsättningar och möjligheter som ges åt förskolläraren och barnskötaren lyser igenom 

i alla tre ledningsnivåerna och genomsyrar hela verksamheten. Förskolläraren och 

barnskötaren ser här varandras möjligheter och drar nytta av dem. Barnskötaren ansåg sig 

vara en betydande person i arbetslaget och delaktig trots de skillnader som fanns inom 

ansvarsområden med olika kravprofil. Att kunna se varandras kompetens, kunnande, 

förhållningssätt, samt att kunna skapa en samspelande atmosfär har en avgörande roll för 

kvalitén i verksamheten (Persson, 2008). 

Något som framkom i resultatet av studien är att det på förskola Blå blir två 

ledningsnivåer istället för tre som på förskolan Grön, eftersom förskolläraren och 

barnskötaren har samma ansvar och arbetsuppgifter. Detta kan leda till att 

förskollärarprofessionen blir osynlig i verksamheten och kvalitén kan blir lidande. Flera 

av respondenterna både på förskola Grön och Blå påpekar vikten av struktur och tydliga 

ansvarsområden i verksamheten. Förskola Blå ger delade uppfattningar om detta är något 

som de har och förskolläraren där efterlyser tydligare strukturer, ansvarsområden samt 

mer tid till systematiskt kvalitetsarbete och planering i verksamheten. Genom att förskola 
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Blå bara har två ledningsnivåer blir också verksamheten upplagd på ett annorlunda sätt 

än förskola Grön. En annan aspekt som också skiljer förskolorna åt är storleken på 

verksamheten, vilket också bidrar till ovanstående strukturella skillnader. Genom dessa 

faktorer påverkas det systematiska kvalitetsarbetet i de respektive förskolorna.    

 

5.5 Slutsats  

Om förskolan ska kunna leva upp till kraven gällande att vara en verksamhet som vilar 

på vetenskapliga grunder behövs det att det finns förutsättningar för personalen. Det 

handlar även om förskollärarprofessionen som med sin akademiska utbildning ska ta en 

större plats i arbetslaget, där det behöver finnas tid för reflektion och diskussion i 

arbetslaget – men även kollegialt, som till exempel genom träffar med andra arbetslag. 

Båda förskolecheferna talar tydligt om hur central förskollärarprofessionen är, detta är 

något som framkommer i studien. Dock syns den på olika sätt i deras verksamheter. På 

förskola Grön ges förskollärarna möjlighet att leva upp till det som krävs av professionen 

medan förskolläraren på förskola Blå inte får möjlighet till detta på samma sätt eftersom 

det där inte lyfts fram någon skillnad mellan förskollärare och barnskötare. Det här visar 

tydligt att ansvarsfördelningen mellan de olika ledningsnivåerna såg olika ut mellan 

förskolorna. På en av förskolorna var rollerna tydliga medan ansvaret var lika mellan två 

ledningsnivåer i den andra. Trots att rollerna såg olika ut kan samarbetet vara bra, dock 

ansåg personal på förskola Blå att tiden utanför barngruppen inte räckte till för att lyckas 

säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Vi kan inte göra en bedömning av kvalitén 

på verksamheten och det är inte heller syftet med studien, men resultatet visar att de själva 

anser att planeringstiden är bunden till kvalitén på förskolan. Kvalitén i förskolan behöver 

emellertid inte vara sämre bara för att den inte går att säkerställa när tiden till planering 

är mindre omfattande än önskvärt.         

Studien visar att en annan betydande aspekt är att skapa en gemensam syn på vad 

kvalité är och hur den uppnås. Att skapa en trygghet i arbetslaget där de har förtroende 

för varandra genom alla tre ledningsnivåer är också av största vikt. För att kunna mäta 

kvalitén på ett rättvist sätt bör den synliggöras med ett kvalitativt förhållningssätt i 

verksamheten. Mätningen av kvalitén här blir en subjektiv handling och ligger hos 

åskådaren. Genom att arbeta med kvalitén utifrån kvalitativa aspekter så ses det mer till 

den enskilda individen i samspel med omgivningen, medan ett kvantitativt förhållningsätt 

mer ser till omgivningen och tappar den enskilda individens behov. Fördelen med ett 

kvantitativt förhållningssätt i mätning av kvalitén kan vara att synliggöra både 

verksamheter, föräldrars syn på kvalité och barnens eller personalens trivsel genom 

statistik. Här kan de använda sig av olika enkäter för att göra statistiken synlig i 

verksamheten. De svar som framkommer ger möjligheter till att se var förbättringar krävs 

för att kunna skapa trygghet.       

        

5.6 Metoddiskussion 

Om mer tid hade funnits för att möjliggöra ett större studieomfång hade vi valt att göra 

fler intervjuer, ta med flera förskolor samt samla in material under en längre period. Det 

hade varit intressant för att få ett större perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskolor och en bredare verklighetsbild. Resultatet av studien visar hur de tre 
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ledningsnivåerna ser på det systematiska kvalitetsarbetet och möjligheter de ger varandra, 

den ger med andra ord inte en helhetsbild av hela förskolan.     

Om denna studie hade gjorts om hade testintervjuer på förskollärare och barnskötare 

gjorts innan själva intervjuerna med deltagarna i studien. Detta hade varit ett stöd i 

utformandet av frågorna. De hade då kunnat ge respons på de intervjufrågor som vi 

sammanställt och kanske kunnat hjälpa oss att utforma en del av frågorna på ett annat 

sätt, eller kommit med idéer som varit av intresse. Under tidens gång med intervjuerna 

märktes det att vissa intervjufrågor upplevdes svåra att besvara av deltagarna.. Möjlighet 

att omformulera frågorna under studiens gång fanns inte eftersom det skulle påverka 

resultatet och ge en missvisande bild av de olika arbetsnivåerna, eftersom studiens 

utformning grundar sig i att deltagarna ställs inför samma frågor.   

 

5.7 Vidare forskning  

Intressanta aspekter som uppkommit under vår studie är hur olika det kan se ut på 

förskolor när det kommer till ansvarsfördelning. Det som har synliggjorts är att 

förskollärare och barnskötare på en av förskolorna har samma ansvar trots att de har olika 

lång utbildning och ska ta olika mycket ansvar enligt läroplanen. Det skulle vara 

intressant att forska vidare kring detta med ansvarsskillnader mellan barnskötare och 

förskollärare. Det vi upplever är att detta är något som det inte pratats om. Utåt sett kan 

det se ut som förskolläraren har större ansvar, men i praktiken ser verksamheten 

annorlunda ut där ansvarsfördelningen är mer jämlik.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Information och samtyckesblankett till förskolechefen/anställda 

 

Vi heter Johanna Fredholm och Linda Larsson och studerar vid 

förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. Under termin sju och år 2018 skriver vi 

vårt examensarbete i didaktik. 

 

Under perioden oktober skulle vi gärna vilja ha tid för intervjuer med förskolechef, en 

förskollärare och en barnskötare på er förskola. 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka era tankar krig systematiskt 

kvalitetsarbete. För att närma oss detta kommer vi att genomföra enskilda intervjuer 

med förskolechef, förskollärare och barnskötare som spelas in med hjälp av diktafon. 

Intervjuerna består av ca 10 frågor som vi utgår från som kommer ta 30 till 45 min.     

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i texten) i 

det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så att ingen obehörig får tillgång 

till det. När examensarbetet har examinerats kommer det sparas i högskolebibliotekets 

databas DIVA. 

 

Medverkan i undersökningen Tankar om det systematiska kvalitetsarbetet sett ur tre 

ledningsnivåer är helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta 

samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att med hjälp av 

diktafon interljuva dig. Vi står till förfogande för att svara på frågor under hela vår tid 

på förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), 

som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Johanna och Linda  

  

 

E-post: xxxxx E-post: xxxxxx 

Tel: xxxxxxxx Tel: xxxxxxx 

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Jan Grannäs  

E-post: xxxxxxx 

Tel: xxxxxxx 
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Bilaga 2 

Samtycke 

 

Medverkan i undersökningen Tankar om det systematiska kvalitetsarbetet sett ur tre 

ledningsnivåer är helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta 

samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att med hjälp av 

diktafon intervjua dig. Vi står till förfogande för att svara på frågor under hela arbetets 

gång.  

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen…. 

 

 

 

 

 

Datum och plats:………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande      
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

 

 

• Vilken utbildning har du?  

 

• Var studerade du? 

 

• Hur länge har du arbetet som förskolechef, förskollärare, barnskötare? 

 

• Vilka är de 5 viktigaste aspekter för att uppnå hög kvalitet i förskolan enlig dig? 

 

• För vem görs det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

• På vilket sätt arbetar ni med kvalitetsarbetet utifrån läroplanen? 
(Använder ni er av någon speciell mall) Tex från skolverket 

 

• Hur arbetar ni med pedagogisk dokumentation? 

 

• Hur många timmar planeringstid är avsedd per vecka? 
 

• Vad krävs av dig anser du i verksamheten (som chef) när det gäller 

kvalitetsarbetet? 

 
• Vilka möjligheter ger förskolläraren dig när det gäller möjlighet till 

kvalitetsarbetet i verksamheten? (till barnskötaren) 
 

• Vilka möjligheter ger förskolechefen dig när det gäller möjlighet till 

kvalitetsarbete i verksamheten? (till förskolläraren) 
 

• Anser du att du kan vara med och bestämma över utförandet och genomförandet 

av kvalitetsarbetet? 
 

• Vad innebär kvalitetsarbete för din yrkesroll?  
 

• Finns det något du skulle vilja ändra på utifrån hur kvalitetsarbetet bedrivs idag 

på din förskola? 

 

• Tycker du att ni (på avdelningen) (du som chef) lyckas med att säkerställa 

kvalitet på det sättet som läroplanen beskriver? om ja- på vilket sätt, om nej-

varför inte? 

 

• Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 


