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1 Inledning 

I Sverige är det Skollagen som avgör hur de olika verksamheterna av det svenska 

skolväsendet skall bedrivas. Det är även utifrån Skollagen som läroplanen för respektive 

skolform skrivs fram (kap 1, 11§ av Skollagen, SFS 2010:800). Enligt Skollagen ska 

utbildningen oberoende av skolform erbjuda barnen en likvärdig utbildning. Det betyder 

inte att utbildningen och verksamheten ska planeras och organiseras på samma sätt, utan 

att verksamheten ska anpassas utefter varje barns behov i enlighet med respektive 

läroplans innehåll (kap 1, 9§, SFS 2010:800). 

 Utifrån formuleringarna i Läroplanen för förskolan ska utbildningen bidra 

till att främja barns lust att utvecklas och lära. Utbildningen ska utgå ifrån en helhetssyn 

på barn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen ska även bidra 

till att skapa förståelse för de demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på samt de mänskliga rättigheterna och människolivets okränkbarhet, förskolan ska verka 

för och förmedla alla människors lika värde (Lpfö 18 2018). 

 Ovanstående bestämmelser ligger till grund för vår studie, med avsikt att 

undersöka hur olika förskoleverksamheter implementerar läroplanen i det dagliga arbetet. 

Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018) finns det krav på att bedriva ett 

systematiskt kvalitetsarbete anpassat utifrån innehållet i läroplanen. Vi har undersökt 

olika förskoleverksamheters sätt att organisera kvalitetsarbetet, där det centrala för 

studien är att undersöka olika rollers uppfattningar av det systematiska kvalitetsarbetet i 

förhållande till sin yrkesroll. Det är genom semistrukturerade intervjuer och 

självadministrerade frågeformulär som vi undersökt organiserandet av det systematiska 

kvalitetsarbetet men också de olika rollernas uppfattningar av detta arbete i förhållande 

till den enskildes profession.  

 Valet av innehållet i studien grundar sig i våra tidigare erfarenheter där vi 

har upplevt stora skillnader samt en otydlighet i de anställdas sätt att förhålla sig till det 

egna uppdraget. Dessutom har vi upplevt en otydlighet över hur arbetslagen vi mött ute i 

verksamheten organiserat arbetet med barnen anpassat utifrån innehållet i läroplanen. 

Våra förväntningar är att denna studie ska generera i en fördjupad förståelse för hur 

rektorer organiserar det systematiska kvalitetsarbetet, samt en förståelse för hur de 
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anställda i verksamheten förstår det egna uppdraget kopplat till det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

 

1.1 Bakgrund 

Nedan beskrivs hur det systematiska kvalitetsarbetet vuxit fram och hur det sedan 

utvecklats inom förskolans verksamhet. Detta görs med hjälp av myndighetsdokument, 

så som Skollagen, propositioner och läroplaner men också med hjälp av text från 

Skolverket och annan relevant litteratur. Kapitlet har delats in i underrubriker; 1.1.1 

Utvecklingen av systematiskt kvalitetsarbete, 1.1.2. Systematiskt kvalitetsarbete och 

1.1.3. Utvecklingsbehov inom systematiskt kvalitetsarbete. 

1.1.1 Utvecklingen av systematiskt kvalitetsarbete 

På 1960- och 70-talet befann sig förskolan i ett uppbyggnadsskede där verksamheten 

präglades av en stark statlig styrning. Den statliga styrningen hade ambitioner om att 

skapa en enhetlig och likvärdig förskola med hög kvalitet, där det centrala för en enhetlig 

förskola med hög kvalitet främst handlade om yttre faktorer såsom personaltäthet, 

barngruppernas storlek samt lokaler. Det var Socialstyrelsen som under denna period 

ansvarade för att säkerställa utvecklingen av verksamheten. Trots ett bristande intresse 

för utvecklingen av det inre pedagogiska arbetet, från statens sida, är detta något man 

alltid haft ambitioner om att utveckla och utvärdera på lokal nivå (Åsen 2002). På 1990-

talet skedde stora förändringar gällande verksamhetens utveckling och förskolan blev 

numera en del av det svenska utbildningssystemet. Förskolans pedagogiska verksamhet 

anpassades nu utifrån utbildningssystemets utformning av skolväsendet och dess 

kommunala intentioner med utbildningen. Fokus skiftades nu från utvecklingen av de 

yttre faktorerna och handlade numera även om utveckling av den inre pedagogiska 

verksamheten (Lager 2010). 

 Förskolans inträde i det svenska utbildningssystemet resulterade dessutom 

i utvecklandet av förskolans första läroplan, Lpfö 98. I denna nyskapade läroplan nämns 

begreppet kvalité endast en gång och då i samband med utvecklingen av barns kunskaper 

i förhållande till förskolans preciserade målformuleringar (Lpfö 98 1998). Under denna 

period fanns kravet från Riksdagen enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom 
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skolväsendet (SFS 1997:702) på årliga kvalitetsredovisningar från alla kommunalt drivna 

förskolor. Syftet med dessa redovisningar handlade främst om att skapa en mer effektiv 

och likvärdig förskola med visionen om att säkerhetsställa verksamhetens måluppfyllelse. 

Med Riksdagens proposition som grund reviderades Skollagen år 2010 och kravet på ett 

systematiskt kvalitetsarbete inom alla skolformer i det svenska skolväsendet infördes, och 

kravet på de tidigare kvalitetsredovisningarna avskaffades (Utbildningsdepartementet 

2009). Denna förändring inom skolväsendet bidrog till en reviderad version av 

Läroplanen för förskolan där det systematiska kvalitetsarbetet tilldelades ett eget avsnitt 

och begreppet kvalité nämns mer frekvent i läroplanens olika innehållsdelar (Lpfö 98 

2010). Vilket det fortsatt gör i de följande två läroplanerna; Lpfö 98 (2016) samt den nya 

läroplanen för förskolan (Lpfö 18, 2018).  

 

1.1.2 Systematiskt kvalitetsarbete 

Det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs enligt Skollagen som ett arbete som ska 

planeras, följas upp och utvärderas i enlighet med innehållet i Skollagen och de nationella 

målen vilket dessutom ska dokumenteras (kap 4, §§ 5 & 6, SFS 2010:800). Enligt 

Skolverkets Allmänna råd har kravet på att följa upp och utvärdera utbildningen funnits 

ända sedan 1990-talets krav på kvalitetsredovisningar. Däremot handlar det numera om 

ett systematiskt kvalitetsarbete som ska bedrivas på både huvudmans- och enhetsnivå. 

Samtidens riktlinjer, mål och krav för utbildningen sätts av staten. Däremot är det 

huvudmannen som bär det yttersta ansvaret för att säkerhetsställa att utbildningen 

organiseras utifrån dessa, samt att förutsättningarna finns inom varje förskoleenhet för att 

genomföra ett kvalitetsarbete som säkerhetsställer att utbildningen upprätthåller en god 

kvalité och likvärdighet. Det är sedan rektorn för respektive enhet som bär det 

övergripande ansvaret som pedagogisk ledare, för att följa och tillämpa de riktlinjer, mål 

och krav som ställs på verksamheten under medverkan av förskollärare, barnskötare och 

övrig personal (Skolverket 2015). 

 Likt innehållet i Skollagen skrivs det även i Läroplanen för förskolan fram 

att det är rektorns ansvar att säkerställa att ett systematiskt kvalitetsarbete utförs på 

enhetsnivå. Det skrivs fram att det är rektorns ansvar att säkerhetsställa att utbildningen 

organiseras utifrån läroplanens innehåll. Det framkommer även hur genomförandet av det 

systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå är avgörande för kvalitén i verksamheten, där 
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kvalité sätts i likhetstecken med rektorns ledning och förskollärares ansvar över att 

undervisningen sker i enlighet med innehållet i läroplanen för förskolan. Det handlar 

likväl om hur all personal inom arbetslaget oberoende av utbildning och kompetens bär 

ett övergripande ansvar att bidra till samt stimulera utvecklingen och lärandet hos varje 

barn (Lpfö 18 2018). Skolverkets Allmänna råd ger en beskrivning av att det systematiska 

kvalitetsarbetet handlar om att skapa förutsättningar för varje barn att lära och utvecklas 

i enlighet med de nationella målen. Arbetet mot dessa mål bör organiseras anpassat utifrån 

lokala behov och förutsättningar. Kvalitetsarbetet ses som en förutsättning för 

utvecklandet och upprätthållandet av förskolans kvalité. I stora drag handlar det om att 

erbjuda varje barn en likvärdig utbildning oberoende av socioekonomisk bakgrund. Det 

är viktigt att ta hänsyn till att kvalitén i förskolan inte handlar om att målen i förskolans 

läroplan ska uppnås, utan att kvaliteten inom verksamheten istället sätts i likhetstecken 

med hur väl rektorn säkerställer att verksamheten organiseras i riktning mot de 

formulerade strävansmålen (Skolverket 2015). 

 

1.1.3 Utvecklingsbehov inom systematiskt kvalitetsarbete 

2010 genomfördes en forskningsstudie av Lager (2010), där hon i sin forskning skriver 

om kvaliteten i förskolan. I resultatet kan hon skönja en bristande likvärdighet förskolor 

emellan. Nationellt sett anses hög kvalité vara en faktor vilken bidrar till en ökad 

likvärdighet. Lager menar att det systematiska kvalitetsarbetet kan fungera som ett 

verktyg för att öka kvaliteten inom verksamheten samt åtgärda den bristande 

likvärdigheten. År 2015 påbörjades ett regeringsuppdrag vars syfte var att granska 

förskolans kvalité och måluppfyllelse. I Skolinspektionens (2018) slutrapport av 

granskningen Förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Ett treårigt regeringsuppdrag att 

granska förskolan, visar resultaten på stora skillnader i kvaliteten mellan de 455 förskolor 

som granskats.  

 Läroplansuppdraget och innebörden av Skollagen är ett återkommande 

område som skolinspektionens granskning uppmärksammat som bristande. I flertal av de 

granskade förskolorna är läroplansuppdraget inte något som är implementerat i 

verksamheten, detta medför enligt granskningen en ovisshet i hur roller och ansvar ska 

fördelas. Det framgår även att all förskolepersonal i de granskade verksamheterna å ena 

sidan har kännedom om läroplanen men att de å andra sidan, till stora delar, använder den 
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felaktigt. Resultaten visar att kopplingar mellan läroplanens mål och verksamhetens 

innehåll ofta sker i efterhand vilket tyder på att läroplanens mening inte implementerats 

tillräckligt i verksamheten (Skolinspektionen 2018). 

 Vidare framgår av granskningens resultat, ett utvecklingsbehov av ledning 

och styrning då framförallt i frågan kring det systematiska kvalitetsarbetet, vilket bidrar 

till att utveckla förskolans kvalitet. Det framgår i detta resultat hur rektorernas sätt att 

delegera uppgifter till de anställda ofta upplevs som otydliga, både vad gäller innehåll, 

ansvar, utförande samt sätt att följa upp och återkoppla på. Granskningens resultat visar 

att otydligheten i rektorns sätt att delegera uppgifterna bidrar till en osäkerhet för alla som 

arbetar inom förskolans verksamhet (Skolinspektionen 2018). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur rektorer organiserar det systematiska 

kvalitetsarbetet i verksamheten, detta för att bidra till en ökad förståelse för olika sätt att 

arbeta med läroplansuppdraget. I syftet ingår att undersöka hur de anställda utifrån sin 

yrkesroll inom de olika förskoleenheterna förstår uppdraget med det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

• Hur organiserar rektorn det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten? 

• Hur uppfattar de anställda i förskolan det systematiska kvalitetsarbetet relaterat 

till den egna yrkesrollen? 
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2 Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv 

I följande avsnitt kommer relevant forskning och litteratur om organisation av det 

systematiska kvalitetsarbetet, kvalité i förskolan samt kommunikation att redogöras. För 

att få en tydligare struktur i arbetet har vi valt att dela in litteraturgenomgången i tre 

underrubriker, 2.1. Organisering, 2.2. Kvalité och 2.3. Kommunikation. Ytterligare en 

underrubrik finns med, 2.4 Teoretisk utgångspunkt, vilken behandlar och beskriver valet 

av teori. Relevant litteratur, tidigare forskning och teori har främst sökts genom HKR 

biblioteks sökmotor Summon, där sökorden preschool quality, quality work, early 

childhood education, teachers, kvalité förskola, förskola kvalité, kommunikation, 

dokumentation, pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 

har använts.  

 

2.1 Organisering 

2.1.1 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 

Skolverket (2020) har sammanställt en beskrivning av hur ett systematiskt kvalitetsarbete 

bör bedrivas där skolverket lyfter in hur arbetet påbörjas genom att samla in en 

nulägesbeskrivning av verksamheten. Denna nulägesbeskrivning kan innehålla allt ifrån 

information om hur styrning, ledning och ansvarsfördelning är organiserad, vilken 

kompetens och behörighet som finns i verksamheten samt behovet av 

kompetensutveckling, till information om verktyg, system och rutiner för hur 

dokumentation och utvärdering genomförs. Nulägesbeskrivningen bidrar till en konkret 

beskrivning om var verksamheten befinner sig samt skapar förutsättningar och förståelse 

för vad, var och hur det systematiska kvalitetsarbetet bör styras och fokuseras. 

Nulägesbeskrivningen kan även användas för att synliggöra om det genomförda 

systematiska kvalitetsarbetet bidragit till en förändring och utveckling av verksamheten.   

 Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) ger en beskrivning av hur ett 

systematiskt kvalitetsarbete kan förstås utifrån två olika delar. Dels som ett systematiskt 

kvalitetsarbete som tillvägagångssätt vilket både är ett arbete som genomförs utifrån en 

tydligt uppgjord plan, väl organiserat och sammanhängande som framförallt fokuserar på 

kvalitetsredovisning och kvalitetsutveckling. Dels som ett dagligt kvalitetsarbete vilket 
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bedrivs av lärarna i förskolan i den dagliga verksamheten. Det systematiska 

kvalitetsarbetet som tillvägagångssätt utgår ifrån och bygger på sammanställningar av det 

dagliga kvalitetsarbetet. Fokus inom det dagliga kvalitetsarbetet ligger till skillnad från 

det systematiska kvalitetsarbetet istället på observation, kartläggning, planering, 

genomförande och dokumentation. Givetvis ingår även delar av analys, tolkning, 

utvärdering och kvalitetsutveckling vilka blir mer framträdande i det organiserade 

systematiska kvalitetsarbetet. Däremot bör det förstås att dessa två delar av ett 

systematiskt kvalitetsarbete är samtida och integrerade processer vilka båda tjänar 

verksamhetens eget kvalitetsarbete men på olika nivåer. Det bör förstås att det inte finns 

någon motsättning i för vem utvärderingen sker för, oavsett om det är för nivån inom den 

egna verksamheten eller för nivån till kommunansvarig, så bildar det en helhet.  

 Vidare beskriver Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) hur det 

systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas för att bland annat ge kunskap om barns 

utveckling och lärande i relation till läroplanens intentioner, men det bedrivs även för att 

synliggöra förskolans kvalité. Kunskapen som kommer ur det systematiska 

kvalitetsarbetet är viktig för såväl förskolans personal, rektor, som föräldrar samt 

kommunansvarig och vidare politiker, för att vidare bidra till utvecklandet av förskolans 

verksamhet.  

 

2.1.2 Skilda ansvarsområden 

För att bedriva det systematiska kvalitetsarbetet krävs det att alla involverade roller inom 

förskolans verksamhet har förståelse för sitt ansvarstagande i förhållande till sin specifika 

yrkesroll. Dessutom krävs det att dessa yrkesroller har en samsyn gällande de krav som 

ställs på den specifika verksamheten för att arbetet inom denna, ska ske i riktning mot de 

nationella målen. Olika yrkesroller inom förskolans verksamhet kan vara allt ifrån 

rektorer, förskollärare, barnskötare till övrig personal (Skolverket 2020). Däremot är det 

huvudmannen i kommunen som ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet 

genomförs och följer förskolans styrdokument (Sheridan & Pramling Samuelsson 2016). 

Huvudmannen för kommunala förskolor är kommunen. För fristående förskolor kan 

däremot styrelsen eller liknande utses till enskild huvudman som bär det yttersta ansvaret 

för att verksamheten organiseras mot de nationella målen. Huvudmannens uppgift är att 

säkerställa verksamhetens kvalité och resurser för att verksamheten ska kunna 
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organiseras i riktning mot de nationella målen. Styrdokumenten och huvudman utgör 

tillsammans en grund för hur rektorn kan organisera det systematiska kvalitetsarbetet i 

verksamheten (Skolverket 2020). Rektorn som bär det övergripande ansvaret för att 

säkerställa att utbildningen följer och riktas mot de nationella målen och läroplanens 

innehåll. Rektorn ansvarar även för förskolans kvalité, vilket i sin tur bland annat handlar 

om att säkerställa att förskolans personal besitter relevant kompetens för sitt uppdrag och 

att förskolans kvalité systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp, utvärderas samt 

utvecklas i enlighet med styrdokumenten (Lpfö 18 2018).  

 I Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018) tydliggörs ansvarsfördelningen 

mellan de olika rollerna inom förskolans verksamhet, där det bland annat beskrivs att det 

är förskollärarna som ska ansvara för verksamhetens pedagogiska undervisning och föra 

arbetet framåt för att främja barns utveckling och lärande. Trots att hela arbetslaget, så 

som förskollärare och barnskötare, medverkar och genomför undervisningen gemensamt 

är det förskollärarna som besitter ett särskilt ansvar. Barnskötarnas ansvar beskrivs även 

i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018), detta skrivs fram under arbetslagets 

gemensamma ansvar, samt vad förskolan i sin helhet ska sträva efter. Barnskötarna ska 

medverka i undervisningen som sker under förskollärarnas ledning men de ska även bidra 

till att främja varje barns utveckling, lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Varje individ 

och yrkesroll i arbetslaget, oavsett om det är förskollärare, barnskötare eller annan 

personal, ska bidra till en trygghet för barnen samt främja varje enskilt barns utveckling 

och lärande. Detta innebär att alla som arbetar inom förskolans verksamhet ska följa 

läroplanens intentioner, det vill säga genomföra förskolans uppdrag men anpassat utifrån 

ansvaret i den egna yrkesrollen (Lpfö 18 2018).  

 

2.1.3 Förståelse av uppdraget relaterat till yrkesrollen 

I Öqvist och Cervantes (2018) forskning om systematiska kvalitetsrapporter framgår det 

att det är rektorn som bär ansvaret för att organisera och säkerhetsställa att förskolans 

personal besitter relevant kompetens. Trots att det i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 

2018) tydliggörs att det är förskollärarna som bär ansvaret för förskolans undervisning 

beskriver Öqvist och Cervantes (2018) i sin studie hur rektorerna inte tydliggjort detta 

ansvar. Istället hade rektorerna osynliggjort förskollärarnas ansvar och organiserat ett 

kollektivt samt en mer jämn fördelning av arbetet till all verksam personal i förskolan, så 
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som barnskötare och övrig personal. Öqvist och Cervantes (2018) menar att denna 

fördelning menar forskarna kan bero på att ansvarsfördelningen mellan förskolans olika 

roller är ett känsligt ämne. De argumenterar i enlighet med läroplanen och trycker på att 

det är [egen kursivering] förskollärares ansvar att bedriva förskolans undervisning, och 

att rektorerna måste [egen kursivering] betona och tydliggöra att det faktiskt är 

förskollärarnas ansvar. Rektorn måste betona de olika ansvarsområdena inom respektive 

yrkeskategori inom förskolans verksamhet.  

 Utifrån tidigare forskning genomförd av Löfgren (2015) går det att urskilja 

att förskollärare är angelägna att använda läroplanens mål och försöka översätta samt 

implementera dessa i förskolans verksamhet. Det beskrivs även bland verksamma 

förskollärare att det finns en otydlighet i hur läroplanens mål ska tolkas och användas, 

samt att detta görs på olika sätt beroende av sammanhang (Löfgren 2015).  

 Till skillnad från Löfgrens (2015) studie där det beskrivs finnas en 

otydlighet kring användandet av läroplanens innehåll i planerandet av verksamheten, 

beskriver Sheridan, Williams och Sandberg (2012) hur förskollärare i deras studie utgår 

ifrån läroplanens mål för att planera men också hur de dokumenterar det genomförda 

arbetet. I Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) och Sheridan, Williams och 

Sandberg (2012) studier förklarar de hur användandet av dokumentation som verktyg 

bidrar till att möjliggöra kritisk analys av deras arbete och på så sätt få syn på hur arbetet 

förhåller sig till läroplanens strävansmål.  

 Lager (2010) beskriver i sin forskning om de båda yrkesrollerna, 

förskollärare och barnskötare, och att det finns en otydlighet i de båda rollernas förståelse 

av förskolans uppdrag vad gäller att arbeta utefter läroplanens strävansmål. Hon beskriver 

också att det inte finns en yrkesroll, av de två nämnda, som förstår uppdraget bättre än 

den andre, utan att båda yrkesrollerna uttrycker en otydlighet gällande vad förskolans 

uppdrag faktiskt innebär.  

 

2.1.4 Dokumentation 

Dokumentation beskrivs vara ett verktyg som används kontinuerligt för att bidra till att 

förskollärarna ska få syn på hur deras arbete förhåller sig till innehållet i förskolans 

läroplan (Sheridan, Williams & Sandberg 2012). Användandet av dokumentation kan 
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synliggöra och lyfta förskollärares pedagogiska medvetenhet samt kompetens kring hur 

arbetet kan vidareutvecklas i enlighet med detta innehåll (Sheridan, Williams & Sandberg 

2012; Löfgren 2015). Ett annat sätt att använda dokumentation på beskrivs av Löfgren 

(2015) som ett sätt för att få perspektiv på barns lärande, utveckling och hur denna 

progression ser ut. Löfgren (2015) beskriver ytterligare om dokumentation och hur det 

går att förstå att det finns en osäkerhet bland förskollärarna gällande användandet av det 

insamlade materialet från dokumentationen. Detta då förskollärarna kan använda det 

dokumenterade materialet i olika syften, men att dokumentationen ser olika ut beroende 

av vem dokumentationen är menad för och vilket syfte den har. Görs den för 

förskollärarna, barnen eller föräldrarna? (Löfgren 2015). 

 I Sheridan, Williams och Sandbergs (2012) studie förklarar de hur 

förskollärarna uttrycker en skillnad i att dokumentera, utvärdera och utveckla förskolans 

verksamhet. I det dagliga arbetet i verksamheten kombinerar förskollärarna 

dokumentation, reflektion och utvärdering. Dokumentation beskrivs av förskollärarna 

vara en metod för att samla in information om det pågående arbetet, medan utvärdering 

och reflektion av det insamlade materialet snarare beskrivs generera i övergripande 

kunskap och förståelse för utfallet av det genomförda arbetet i verksamheten.  

 Utöver dokumentation som enbart en metod beskriver Lenz Taguchi (2013) 

hur den kan bli pedagogisk när förskollärare tillsammans med barngruppen 

kommunicerar, reflekterar och analyserar kring det insamlade materialet. Den kan även 

bli pedagogisk när förskollärare använder det insamlade materialet på det beskrivna sättet 

tillsammans med andra förskollärarkollegor. En finsk studie genomförd av forskarna 

Rintakorpi och Reunamo (2017) visar på att när förskollärare aktivt använder och 

integrerar dokumentation i den dagliga verksamheten och gör den pedagogisk blir 

planeringen samt utvecklingen av verksamheten mer målorienterad. Ytterligare en faktor 

till följd av ett aktivt användande av pedagogisk dokumentation, är att syftet och 

användandet av styrdokumenten blir mer synligt samt sammankopplat i undervisningen. 

Vidare beskriver forskarna hur förskollärarna fick en tydligare överblick över barnens 

utveckling och lärande samt hur de skulle kunna föra arbetet vidare för att vidareutveckla 

barnen, med hjälp av den pedagogiska dokumentationen.  
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2.2 Kvalité 

Kärrby (2001) beskriver kvalitet som ett mångfacetterat begrepp vars innebörd kan skilja 

sig åt mellan alla de aktörer som tilldelar begreppet en mening. Vidare beskriver hon hur 

det har utvecklats en omfattande kunskap om barns utveckling och generella behov, vilka 

hon däremot beskriver som universella kvalitetskriterier i arbete med barn.  Det handlar 

både om fysisk omvårdnad såsom barns behov av mat, sömn och rörelse men även barns 

behov av sociala kontakter, tidig stimulans och personlig bekräftelse samt barns rätt till 

kunskap och utbildning. Läroplanen för förskola (Lpfö 18 2018) är likt Kärrbys (2001) 

beskrivning av kvalitet, fylld med mål vilka bygger på de grundläggande värderingarna 

och mål som vårt svenska samhälle vilar på. Enligt formuleringarna i läroplanen för 

förskolan handlar det främst hur arbetet inom verksamheten organiseras i riktning mot 

dessa mål som anses vara det främsta kriteriet på kvalitet. 

  

“Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade 

kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling 

och lärande.” (Lpfö 18, 2018 s.12) 

 

Lager (2010) beskriver hur avgörande det är att ha utvecklat en samsyn och förståelse 

kring innebörden av begreppet kvalité för att vidare kunna dokumentera, utvärdera och 

utveckla, för hur vet man annars vad det är man utvecklar? Lager (2010) menar då även 

att det systematiska kvalitetsarbetet kan ta olika riktningar beroende av vilken syn på 

kvalitet som är rådande inom respektive verksamhet och kommun. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2016) beskriver likt Lager (2010) hur viktigt det är att ha kunskap om vilka 

aspekter som är centrala för att uppnå hög kvalité samt hur dessa aspekter samverkar med 

varandra. De menar att insikten av detta ses som en förutsättning för att kunna skapa en 

lärandemiljö som håller hög kvalité. Vidare menar Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2016) att förskollärarens yrkeskompetens och förståelse av uppdraget är faktorer vilka 

påverkar förskolans kvalité. 

2.2.1 Perspektiv på kvalitet 

Trots att kvalitetsbegreppet enligt Kärrby (2001) kan upplevas som ett svårdefinierat 

begrepp så är det något man bör förhålla sig till som verksam inom förskolan. I Lagers 
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(2010) forskning om kvalitetsarbetet i kommun och förskola har hon i studien valt att 

utgå ifrån tre skilda perspektiv på kvalitet. De tre skilda perspektiven på kvalitet beskrivs 

som följande: ett relativt perspektiv, ett intersubjektivt perspektiv och ett 

marknadsanpassat perspektiv på kvalitet. Övergripande kan de relativa- och 

marknadsanpassade perspektivet förstås som dikotoma, där synen på kvalité förstås som 

antingen det ena eller det andra. Medan det intersubjektiva perspektivet snarare beskriver 

kvalitet som ett multidimensionellt fenomen där gemensamma begrepp för kvalité 

däremot anses vara viktiga för att förstå varandra. 

 

2.2.2 Pedagogisk kvalité 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) beskriver likt det intersubjektiva perspektivet 

ett pedagogiskt perspektiv på kvalité där synen på kvalité även inom detta perspektiv 

framställs som ett multidimensionellt fenomen. Inom det pedagogiska perspektivet på 

kvalité handlar det om att kvalitet skapas mellan individer och beroende av den kontext 

de befinner sig i. Trots att kvalitet inom detta perspektiv skapas i mötet mellan människor 

utgår man likväl ifrån generella sanningar om enskilda fenomen och studerar till exempel 

verksamhetens kvalité i förhållande till dessa sanningar, vilket innebär att den 

pedagogiska synen på kvalitet både är värdeladdad och målinriktad.  

 För att samspelet mellan lärare och barn ska hålla hög kvalitet, handlar det 

enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) framförallt om lärarens förmåga att ta 

tillvara på barnets erfarenheter och samtidigt utmana barnet på ett naturligt sätt. Det 

handlar också om lärarens förmåga av att använda både sig själv och sin materiella 

omgivning som resurs i skapandet av en inbjudande lärandemiljö. Däremot kan det vara 

nödvändigt att studera och analysera förskolans kvalitet utifrån olika aspekter och 

dimensioner. Det pedagogiska perspektivet på kvalitet är därför indelad i fyra 

dimensioner: samhälls-, lärare-, barn- och verksamhetsdimensionen vilka alla samspelar 

med varandra och saknar möjlighet av att kunna rangordnas. Samhällsdimensionen [egen 

kursivering] utgörs av de lagar och krav som ställs på förskolan nationellt sett, det vill 

säga förskolans styrdokument så som läroplanen och skollagen. Det handlar även om de 

ekonomiska resurser som förskolan tilldelas. Men det är också inom denna dimension 

som kunskap om hur läroplansuppdraget implementeras som innehåll i verksamheten, 

samt relationen mellan läroplansinnehållet och barns faktiska utvecklande kring dessa 
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mål, blir synligt. Förskollärardimensionen [egen kursivering] handlar om den egna 

uppfattningen i förhållande till läraruppdraget. Om attityder, värderingar men också om 

kunskap och kompetens. Det handlar om hur väl lärare förstår läroplanens intentioner 

samt synen på sig själva och den egna lärandeprocessen. Till skillnad från 

lärardimensionen är det barnperspektivet och barns perspektiv som utgör grunden inom 

barndimensionen [egen kursivering]. Inom denna dimension utgår man ifrån en teoretisk 

ram om barns lärande, delaktighet och inflytande. Vad barn lär i förhållande till 

formuleringarna i läroplanen och utifrån vilka förutsättningar detta är möjligt 

framkommer utifrån denna dimension. Syftet med denna dimension av pedagogisk 

kvalitet handlar framförallt om att skapa förståelse för hur barn erfar och förstår världen. 

Avslutningsvis beskriver Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) hur 

verksamhetsdimensionen [egen kursivering] är det perspektiv vilket utgår ifrån helheten 

och relationen mellan de övriga dimensionerna. Kvaliteten inom denna dimension utgörs 

av bland annat tid, utrymme, organisation och dagsstruktur samt innehåll. Det handlar om 

att förstå hur lärare använder sin kompetens samt vilka strategier de använder sig utav för 

att bidra till barns lärande och utveckling i riktning mot de nationella mål som finns 

formulerade för förskolan, det är precis detta som speglar vad pedagogisk kvalitet 

innebär. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) beskriver hur detta perspektiv bidrar 

till att interaktion är i fokus vilket även kan resultera i att tillvaron kan upplevas som mer 

allsidig.  

 

2.2.3 Fortbildning som strategi för ökad kvalité 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) har genomfört forskning om 

barngruppers storlek relaterat till läroplanens intentioner. Utöver gruppstorlekens 

påverkan av förskollärares sätt att arbeta, framkom även andra faktorer vilka förstås som 

avgörande i möjligheten av hur arbetet med barnen relateras till innehållet i läroplanen. 

Dels så handlar det om vilken kompetens som finns tillgänglig hos de anställda för att 

kunna utföra arbetet utifrån riktlinjerna i läroplanen, dels om färdigheten av att kunna 

omorganisera och fördela kompetensen vid behov. Men det framkom även att satsning på 

kompetensutveckling och en explicit förståelse för hur arbetslaget kan arbeta utifrån de 

förutsättningar som finns, ses som faktorer vilka kan stärka relationen mellan arbetet med 

barnen i riktning mot läroplanens intentioner. Även Svärdemo Åberg och Insulander 
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(2017) beskriver hur kompetensen hos förskollärarna förstås som avgörande i frågan om 

att kunna genomföra utvärdering av förskolans kvalité i samklang med förskolans 

styrdokument. De beskriver denna uppgift som komplex. Det handlar om att ha förmågan 

av att kunna planera verksamheten anpassat utifrån läroplanens intentioner. Men 

framförallt så beskriver de hur kompetensen i användandet av dokumentation som metod 

för att samla in information, ses som avgörande, för att vidare kunna utvärdera och 

utveckla förskolan kvalité. 

 Fonsén och Ukkonen-Mikkola (2019) har däremot forskat om hur just 

fortbildning av förskollärare positivt påverkar kvalitén av det pedagogiska arbetet. I 

samband med en omorganisation av finska förskolor erbjöds förskollärarna möjlighet till 

fortbildning, med ambition att öka det pedagogiska ledarskapet. Resultatet visar på att 

förskollärarna utvecklades i yrkesrollen och fick en ökad förståelse för läroplanen och 

dess innebörd och intentioner. Mer specifikt beskrev förskollärarna att fortbildningen 

bland annat genererat i att deras förmåga och tillit till att utveckla förskolans verksamhet, 

driva utvärderings- och utvecklingsarbetet vidare stärkts. Deras förmåga att kritiskt 

reflektera över det pedagogiska arbetet utvecklades men de beskrev även hur de fått bättre 

förståelse och verktyg för att både driva och förbättra det pedagogiska utvecklingsarbetet. 

 

2.3 Kommunikation 

Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver hur en välfungerande organisation är beroende 

av att aktörerna inom denna samarbetar för att lösa uppgifter. Vidare så handlar det om 

att ha kunskap om vad organisationen man är en del av står för, samt vilka mål som ska 

förverkligas och vad som förväntas av den enskilda individen. För att detta på något sätt 

ska vara möjligt så krävs en god kommunikation. Det är kommunikationen som är kärnan 

vid informationsförankringen och utvecklandet av organisationens mål och visioner. Om 

informationstillgången brister bidrar det till att aktörer inom organisationen kan göra 

ofullständiga lägesbedömningar eller till och med fatta felaktiga beslut som inte är i linje 

med de förväntningar och mål som organisationen står för. 

 Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver kommunikation som kontinuerliga 

processer vilka bidrar till att upprätthålla och utveckla organisationen genom 

informationsöverföring. Däremot menar de, att utöver information så förmedlas även 
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idéer, attityder och känslor. De beskriver hur alla delar som förmedlas vid 

kommunicerandet spelar en avgörande roll för hur det som kommuniceras uppfattas av 

dem som ingår i processen. Det finns flertal olika kommunikationskanaler till förfogande 

för att överföra information. Studier av kommunikation i organisationer visar hur valet 

av kanal ofta kopplas till innehåller i vad som ska förmedlas vilket Jacobsen och Thorsvik 

(2008) menar kan vara en viktig aspekt att fundera över eftersom det finns för- och 

nackdelar med valet beroende på vilken information som ska förmedlas. Opersonliga 

budskap som ska nå många mottagare sänds oftast via någon specifik 

kommunikationskanal för organisationen, enkla arbetsrelaterade budskap kommuniceras 

via e post medan mer komplexa budskap där det finns utrymme för missförstånden ofta 

kommuniceras muntligt och helst ansikte mot ansikte. 

 

2.3.1 Intern kommunikation i organisationer 

Riktningen på kommunikationen inom en organisation följer ofta den 

organisationsstruktur som finns. Jacobsen och Thorsvik (2008) utgår ifrån två 

huvuddimensioner i beskrivandet av hur organisationsstrukturen kan se ut vilka de vidare 

relaterar till den kommunikation som sker inom organisationen. Dimensionerna beskrivs 

som vertikal- och horisontell arbetsfördelning, där den vertikala arbetsfördelningen 

relateras till beslutsmakt och ansvar utifrån hierarkiska nivåer medan den horisontella 

arbetsfördelningen snarare fokuserar på fördelningen av uppgifter enheter emellan. 

Kommunikation har likt arbetsfördelningen fokuserats utifrån begreppen vertikal- och 

horisontell. Författarna beskriver hur kommunikationen dels går uppifrån och ner, samt 

nerifrån och upp mellan hierarkiska nivåer vilket beskrivs som den vertikala 

kommunikationen. De beskriver även den horisontella kommunikation som en 

kommunikationsväg vilken är relaterad till den kommunikationen som sker anställda 

emellan, på samma enhet och nivå. De beskriver hur anställda på samma nivå med samma 

arbetsuppgifter ofta utvecklar gemensamma erfarenheter vilka bidrar till att underlätta 

kommunikationen vilket också ökar möjligheten av att förstå varandra. Däremot 

beskriver de även utifrån den horisontella kommunikation vikten av att anställda inom 

samma enhet och nivåer, med samma arbetsuppgifter, pratar sig samman och samordnar 

arbetet. 
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2.3.2 Kommunikationsproblem 

Som nämnt ovan beskriver Jacobsen och Thorsvik (2008) kommunikationen som kärnan 

vid informationsförankringen och utvecklandet av organisationens mål och visioner. Det 

är likväl inte helt ovanligt att problem med kommunikationen inom organisationer 

uppstår. Det finns flertal olika anledningar vilka kan bidra till en problematisk 

kommunikation, men i allmänhet handlar det framförallt om att anställda och ledare inte 

anser sig motta den information de behöver för att kunna utföra det arbete som förväntas 

av dem. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) resulterar dessa kommunikationsproblem i 

en osäkerhet i det dagliga arbetet.  

 Vidare delar författarna in kommunikationsproblem i tre områden där det 

första handlar om problem som kan uppstå i själva kommunicerandet av information. Det 

kan handla om allt från val av kommunikationsväg kopplat till innehåll, men också hur 

sändaren väljer att uttrycka meddelandet, till hur mottagaren väljer att tyda det. Vidare så 

beskrivs det andra kommunikationsproblemet som när de anställde inom organisationen 

mottar en för stor mängd information, med hänsyn till att motsatsen är mer vanligt 

förekommande. Däremot kan för stor mängd information enligt nyare forskning få 

förödande konsekvenser både för organisationen men också för individen. 

Konsekvenserna kan vara att de anställda upplever stress men det kan också resultera i en 

förlorad förmåga av att kunna utföra arbetet med hög kontroll. Till sist framställer de 

problem som har att göra med hur information kan vara ojämnt fördelad inom en 

organisation vilket Jacobsen och Thorsvik (2008) väljer att kalla för 

informationsasymmetri. Denna asymmetri handlar om att vissa anställda är bättre 

informerade än andra, men det kan även handla om anställdas val av att medvetet 

undanhålla information som har relevans för andra. Men det kan också handla om att 

anställda snedvrider informationen, oavsett så handlar det om att utnyttja en situation till 

egen fördel, vilket också tyder på att kontroll över information inom organisationer 

relateras till makt. 

 

2.4  Teoretiskt perspektiv 

Studien tar inspiration från systemteorin vilken används för att tolka det insamlade 

materialet. Systemteorin används för att skapa förståelse för hur rektorer organiserar det 
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systematiska kvalitetsarbetet inom förskoleverksamheten men också för att skapa 

förståelse för de anställdas uppfattning av sitt specifika uppdrag. De begrepp inom 

systemteorin som används i studien är helhet, system och hierarkiska nivåer [egen 

kursivering].  

2.4.1 Systemteori 

I systemteorin ligger fokus på att se världen i helheter, alltså att mindre strukturer av 

världen som har samma gemenskaper bildar en helhet. Varje individ betraktas vara en del 

av en större helhet och människan betraktas inom teorin som aktiv skapare av sin 

verklighet. Öquist (2018) beskriver vidare vikten av att det finns kopplingar mellan de 

olika nivåerna inom ett system för att kunna arbeta mot ett övergripande mål. 

Kopplingarna kan enligt Öquist (2018) vara gemensamma normer och värden vilka i sin 

tur bidrar till att sammankoppla delarna av systemet. Systemtänkandet är cirkulärt och för 

att en förändring ska kunna äga rum i systemet krävs det att någonting påverkar värdena, 

normera och attityderna som finns i systemets helhet (Öquist 2018). Genom att studera 

samspelet mellan systemets olika nivåer och relationerna mellan nivåerna går det att 

förstå hur systemet fungerar (Nilholm 2016). 

 I den beskrivna helheten finns det olika nivåer. Varje nivå ska bibehålla sin 

specifika position och gränserna till de andra nivåerna måste tydliggöras för att systemet 

ska kunna upprätthållas och bilda en helhet. De högre hierarkiska nivåerna inom helheten 

är överordnade de andra på så sätt att de ansvarar för att anpassa verksamheten för de 

lägre hierarkiska nivåerna (Öquist 2018). Varje nivå har en struktur eller funktion i 

helheten, för att systemet eller helheten ska upprätthållas. System eller helheter har oftast 

ett eller flera övergripande mål, det krävs förståelse för målet eller målen för att få 

förståelse för hur systemet samspelar med omgivningen (Nilholm 2016). 

 Inspiration från systemteorin används i studien för att få en djupare 

förståelse för den empirin som samlats in, där systemteorins nivåer används och 

appliceras på de anställda inom förskolan. Förskolan ses som en helhet eller ett system 

bestående av flera nivåer där fokus för denna studie är att betrakta yrkesrollerna rektor, 

förskollärare och barnskötare, vilka förstås som olika nivåer med olika ansvarsområden. 

Nämnt i studien finns det andra nivåer i förskolans verksamhet, såsom huvudman, 

politiker och övrig personal. Dessa skilda nivåer utgör alla funktioner i helheten, som i 
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detta fall är förskolan, där yrkesrollerna tillsammans har ett övergripande mål som går att 

översätta till läroplanens intentioner och förskolans andra styrdokument.  
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3  Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder och val som gjorts utifrån studiens syfte, men också 

de etiska överväganden som gjorts. Studien har genomförts på två förskolor, där en rektor 

på respektive förskola har intervjuats samt att ett urval av anställda under rektorernas 

ledning har besvarat enkäter. 

 Den första delen under denna rubrik är 3.1 Metodkombination som delats in 

i två underrubriker för att få mer struktur, 3.1.1 Kvalitativ metod och 3.1.2 Kvantitativ 

metod. Därefter presenteras 3.2 Urval och sedan en mer detaljerad beskrivning av 

genomförandet i 3.3 Genomförande och bearbetningen av det insamlade materialet i 3.4 

Bearbetning av data. Under rubriken 3.5 Metodkritik diskuteras bortfallet och valet av 

metod i förhållande till studiens syfte. Etiska överväganden finns under 3.6 Etiska 

överväganden.  

3.1 Metodkombination 

Det finns huvudsakligen två inriktningar av forskning inom samhällsvetenskap. Den ena 

inriktningen är kvalitativ vilket associeras med mindre forskning med färre antal 

deltagare eller undersökare. Den andra inriktningen är kvantitativ vilken är bättre 

anpassad för större forskningar. Kvalitativ forskning resulterar oftast i mer djupgående, 

detaljerade och subjektiva data vilket framställs i form av till exempel talade eller skrivna 

ord. Kvantitativ forskning ger däremot objektiva data som kan kvantifieras i till exempel 

kategorier och siffror. Med utgångspunkt ur studiens syfte gjordes valet att använda en 

metodkombination. Att använda en kvalitativ- och kvantitativmetod parallellt kan 

generera i en mer komplex och fullständig bild av det undersökta ämnet än om endast en 

metod använts. Ytterligare en fördel med metodkombination som tillvägagångssätt kan 

vara att de data som framkommer ur studien kan komplettera varandra och föra analysen 

framåt. När man utgår ifrån en metodkombination finns oftast ambitionen om att datan 

från de olika metoderna stämmer överens med varandra (Denscombe 2018). Denscombe 

(2018) menar då att visionen är att detta överensstämmande resulterar i något positivt för 

studien. Däremot finns inga garantier för ett sådant överensstämmande resultat, i dessa 

fall kan det istället handla om motsägelsefulla data, vilken kan resultera i ett otydligt 

resultat. Denscombe (2018) menar att ett sådant otydligt resultat kan generera i en 

motivation för ytterligare forskning med syfte att undersöka de motsägelsefulla fynden. 
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3.1.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metod som har valts är semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att forskarna redan innan intervjun har förutbestämda ämnen och frågor 

som ska behandlas. Frågorna i intervjun kan däremot variera i ordningsföljd då fokus 

snarare ligger på intervjuarens svarsformulering och uppfattning av ämnet. 

Semistrukturerade intervjuer lämnar även utrymme för intervjuaren att utveckla och 

förändra intervjufrågorna beroende av de tidigare intervjusvar som framkommit. En 

nackdel med att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte kan däremot vara att den 

intervjuade anpassar sitt svarar beroende på hur hen uppfattar personen som ställer 

frågorna. Detta kan i sin tur kan påverka hur mycket information den intervjuade är villig 

att delge. Det finns även en risk för att den intervjuade påverkas av forskningens innehåll, 

detta kan innebära att den intervjuade väljer att anpassa sina svar utefter detta. För att 

undvika en sådan anpassning finns rekommendationer om att inte delge den intervjuade 

för djupgående information om studiens innehåll. Ytterligare en nackdel med intervjuer 

kan innebära att det den intervjuade ger uttryck för inte behöver vara sanningen 

(Denscombe 2018).  

 Avsikten med de semistrukturerade intervjuerna var att ge rektorerna 

möjligheten att djupgående beskriva upplevelsen samt organiserandet av det systematiska 

kvalitetsarbetet i verksamheten. Semistrukturerade intervjuer innebär för deltagarna att 

både kunna svara kortfattat men också att utveckla sina åsikter och uppfattningar kring 

de specifika frågorna som ställts, vilket i sin tur kan resultera i ett nyanserat och rikt 

datamaterial. Detta är även en metod som bidrar till att den intervjuade kan känna sig 

delaktig under processen. 

 

3.1.2 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa delen av studien utgörs av självadministrerade frågeformulär med fasta 

frågor där respondenten på olika vis instruerades att välja ett eller flera förutbestämda 

svarsalternativ. Ett frågeformulär med fasta frågor, även kallad för enkät, genererar i 

information som kan kvantifieras och jämföras. Självadministrerade frågeformulär går ut 

på att respondenten besvarar frågorna ensam, utan inblandning av ansvarig för studien. 

Frågeformulär kan givetvis distribueras på andra sätt som via telefon, mail eller till någon 

främmande på gatan. Däremot anses självadministrerade frågeformulär som fördelaktigt 
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då det kan bidra till en minskad effekt av “intervjuareffekten” vilken handlar om att den 

intervjuade på något sätt blir påverkad av intervjuaren, vilket i sin tur kan bidra till att 

minska studiens trovärdighet. Vid de tillfällen där fler än ett svarsalternativ erbjuds bör 

svarsalternativen konstruerats på ett tydligt sätt så respondenten noga kan urskilja 

innebörden av de olika svaren. Utöver tydlighet så finns det en mängd olika kriterier att 

ta hänsyn till vid utformandet av ett bra frågeformulär, det handlar om att ha relevant 

information som är anpassad till respondenternas kompetens. Utformningen och 

tidsåtgång för genomförandet av enkäten är även viktiga aspekter att förhålla sig till, samt 

minimera, detta kan generera i ett mer fullständigt genomförande. En nackdel med att 

genomföra en enkätundersökning är det eventuella bortfallet, där det interna bortfallet 

syftar till de deltagare som väljer att inte besvara vissa frågor, medan det externa syftar 

till de som väljer att inte delta eller lämna in enkäten. Detta kan resultera i en svårighet 

att tolka resultatet och resultatets generaliserbarhet (Denscombe 2018).  

 Valet av enkät som metod grundar sig i visionen om att nå ut till en större 

andel respondenter. Syftet med den kvantitativa inriktningen är framförallt en strategi för 

att vidare kunna förstå och analysera den kvalitativa delen av undersökningen. 

Vid utformandet av enkäten togs det hänsyn till ovanstående kriterier med ambition om 

att få så sanningslika svar som möjligt.  

 

3.2 Urval 

I denna studien har ett icke-sannolikhetsurval gjorts, mer specifikt har ett subjektivt urval 

som teknik använts, vilket Denscombe (2018) förklarar är ett urval där forskarna 

avsiktligt handplockat en liten del personer som är av relevans för det valda 

forskningsområdet. Till exempel att dessa personer besitter hög kunskap inom 

forskningsområdet. Detta förutsätter att forskarna har tidigare kännedom om deltagarnas 

egenskaper. Denscombe (2018) beskriver vidare hur det subjektiva urvalet ger forskaren 

större möjlighet att få mer relevant information i förhållande till forskningsområdet 

genom de handplockade personerna.  

 Motiveringen till urvalen, är att rektorerna, förskollärarna och barnskötarna 

avsiktligt valts utifrån sin kompetens samt relevans för studiens ämnesområde. 

Förväntningarna var att finna relevanta deltagare från en förskoleenhet inom två skilda 
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kommuner. Kravet på det specifika urvalet innefattar att förskollärarna och barnskötarna 

som deltagit i studien ska ha varit under ledning av den intervjuade rektorn på respektive 

enhet under minst ett år. Detta krav ställs med förväntningen av att öka studiens 

trovärdighet samt svarsfrekvens. 

 Ett bekvämlighetsurval genomsyrar även studien, vilket Denscombe (2018) 

beskriver som ett urval där forskaren utgår ifrån tillgängligheten av de enheter eller 

personer som förväntas delta i studien. Motiveringen till valet av detta urval är att 

förskoleenheterna, från respektive kommun, som är representerade i denna undersökning 

är geografiskt nära undersökningens författare. Att välja två förskolor som var geografiskt 

nära gjordes till följd av den begränsade tid som fanns till förfogande för studien. Antalet 

intervjuade rektorer och utskickade enkäter har avgränsats samt anpassats till följd av den 

begränsade tidsperiod studiens ansvariga haft till förfogande. Tio enkäter har skickats ut 

till vardera förskolan, där fem av enkäterna varit riktade för förskollärare att besvara och 

fem till barnskötare.  

 

3.3 Genomförande 

Studien genomfördes i två mindre kommuner i södra Sverige. En förskola inom 

respektive kommun deltog i undersökningen, där det var den ansvarige rektorn för 

respektive förskola som utgjorde empirin av de semistrukturerade intervjuerna. För att 

finna relevanta deltagare skickades mail till två rektorer i två skilda kommuner med kort 

information om studien, studiens författare samt att missivbrevet bifogades. En av 

rektorerna som kontaktades svarade inte, därför kontaktades ytterligare en rektor vilken 

återkopplade med viljan av att deltaga. Tid och rum för de två intervjuerna bestämdes 

individuellt i samråd med studiens författare och de enskilda rektorerna. Inom den ena 

förskolan var deltagarna av de självadministrerade frågeformulären fem förskollärare och 

fem barnskötare, totalt tio frågeformulär. Ett bortfall på 70% resulterade i att endast tre 

förskollärare inom den andra förskolan deltog i studien av tio tänkta deltagare. Alla de 

delaktiga respondenterna fick ta del av studiens syfte genom ett missivbrev, där de även 

givits möjlighet att skriftligt lämna sitt samtycke för deltagande i studien.  

 De semistrukturerade intervjuerna med rektorerna genomfördes den 22 och 

30 september och utfördes avskilt från övriga inom verksamheten. Intervjuerna innehöll 
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nio frågor och tog ungefär 30 minuter att genomföra. Intervjufrågorna återupprepades och 

förtydligades om så behövdes med syfte att den intervjuade förstått frågorna. Det skedde 

även en försäkring om att de intervjuade efter besvarad fråga varit nöjd med sina utsagor. 

Under intervjuerna registrerades ljud av rektorernas utsagor, ljudupptagningen 

transkriberades därefter av de ansvariga för studien. De två intervjuade rektorerna 

benämns i studien med fiktiva namn för att ingen av dessa ska kunna identifieras, Anna 

och Bodil. De självadministrerade frågeformulären hade redan innan intervjuerna 

utfördes delats ut till personalen på de två förskolorna med godkännande från respektive 

rektor. Enkäterna fanns tillgängliga för de anställda att besvara på respektive förskola lite 

mer än en vecka för att några dagar efter intervjutillfället samlas in. Studiens författare 

förde kontinuerlig dialog med de båda rektorerna för att kommunicera vikten av att de 

anställda besvarade enkäterna. Enkäterna bestod av 19 frågor och förväntades ta ungefär 

fem till tio minuter att besvara.  

 

3.4 Bearbetning av data 

Respondenterna som deltog i enkätundersökningen förväntades vara tio anställda från 

varje förskoleområden, fem barnskötare och fem förskollärare, vilka tillsammans 

förväntades utgöra ett antal på totalt 20 deltagare. Däremot uppstod ett bortfall på totalt 

sju deltagare ifrån en och samma enhet. Detta resulterade i att tio respondenter, 100% 

från förskola A deltog medan endast tre respondenter, 30% från förskola B, valde att 

delta, totalt 13 besvarade enkäter.  

 De två skilda intervjuerna som genomfördes med rektorerna spelades in och 

transkriberades i direkt anslutning till intervjutillfället. Rektorernas svar har ordagrant 

transkriberats under varje fråga. Intervjuerna har tydligt märkts med Anna och Bodil. 

Transkriberingarna har lästs igenom flera gånger innan men även under 

sammanställandet av resultatet, sammanfattningen, analysen och diskussionen. Detta för 

att försäkra att all relevant information presenteras. Transkriberingarna har granskats var 

för sig men även tillsammans för att finna eventuella likheter och skillnader, men också 

med förhoppning av att få en djupare förståelse för empirin. I resultatet har det 

transkriberade materialet från rektorernas utsagor kategoriserats med inspiration från 

rubrikerna under tidigare forskning; 4.1 Kvalité och kvalitetsutveckling, 4.2 
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Organiserandet av det systematiska kvalitetsarbetet, 4.2.1 Roller och delaktighet, 4.2.2 

Kommunikation, 4.2.3 Dokumentation, 4.2.4 Kompetens och kompetensutveckling, 4.3 

Utvecklingsområden och 4.4 Möjligheter och begränsningar. Detta med vision om att 

förenkla förståelsen av studiens innehåll och bidra till en röd tråd, men också för att 

underlätta analys, diskussion samt för att lättare kunna besvara studiens forskningsfrågor. 

Empirin har genom användandet av systemteorin och dess relevanta begrepp analyserats 

för att försöka få en bredare uppfattning och förståelse för rektorernas sätt att organisera 

det systematiska kvalitetsarbetet, men också hur de anställda i relation till deras yrkesroll 

förstår det systematiska kvalitetsarbetet.  

 Enkäterna innehöll 19 frågor, varav de tre första frågorna (se bilaga 4, fråga 

1–3) var utformade för att få reda på vilken yrkesroll deltagarna har men också hur länge 

de haft den och hur länge de arbetat på den valda förskolan. Dessa tre frågor har inte 

presenterats i studien för att svaren främst används som en säkerhet att de lever upp till 

kraven av urvalet. Det har också använts för att författarna skulle kunna kategoriseras 

enkätsvaren utefter yrkesroll. Svaren av nio frågor (se bilaga 4, fråga 7, 9, 12–14,16–19) 

har sammanställts i diagram, där dessa diagram har skapats för att tydligt synliggöra de 

olika svaren utifrån de olika yrkesrollerna samt enheterna. I varje diagram finns det fyra 

olika grupper att utläsa, varav den ena gruppen regelbundet är tom på grund av bortfallet. 

Fem frågor (se bilaga 4, fråga 4–6, 10, 15) har presenterats i procentform och i text. De 

resterande två frågorna (se bilaga 4, fråga 8 & 11) har inte tagits med i studien på grund 

av att de inte upplevdes som relevanta för att besvara forskningsfrågorna.  

 Deltagarna i enkätundersökningen vilka är representerade i diagrammen, i 

resultatet, har kategoriserats som förskollärare A, barnskötare A och förskollärare B samt 

barnskötare B. Detta för att skilja yrkesrollernas utsagor åt, men också för att tydliggöra 

vilken rektor och förskola de olika yrkesrollerna tillhör. Förskollärarna och barnskötarna 

som fått kategoriseringen A är under Annas ledning medan förskollärare B tillhör Bodil.  

 I sammanfattningen av resultatet har utsagorna från rektorerna skrivits 

under rubriken 4.3.1. Rektorers sätt att organisera det systematiska kvalitetsarbetet i 

verksamheten som är den första forskningsfrågan och enkäternas svar har presenterats 

under rubriken 4.3.2 Anställdas uppfattning av det systematiska kvalitetsarbetet utifrån 

olika yrkesroller som är forskningsfråga två. Rektorernas utsagor och de anställdas 

enkätsvar har tillsammans analyserats utifrån systemteorin under rubriken Analys.  
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3.5 Metodkritik 

Valet av metodkombination som tillvägagångssätt fattades i detta fall med en vision om 

att stärka sambandet mellan enkätundersökningens svar och utsagorna från intervjuerna. 

Dessutom med förväntningar om att användandet av metodkombination kan generera i 

en mer detaljerad och fullständig bild av studiens syfte och resultat (Denscombe 2018). 

Förväntningar har under studiens gång funnits om att den insamlade datan skulle 

komplettera varandra, där ambition om att denna komplettering skulle besvara 

forskningsfrågorna på ett mer djupgående vis, vilket i sin tur skulle generera i en djupare 

analys och diskussion. Därför blir det svårt att använda den kvantitativa datan från 

förskola B för att ställa de två förskolornas anställda mot varandra. Det blir också svårt 

att använda den insamlade datan från de tre besvarade enkäterna från Bodils enhet på ett 

kvantitativt sätt, då det är ett bortfall på 70%. Detta försvårar möjligheten att ställa Bodils 

utsagor mot hennes anställdas. Däremot används de 30% från Bodils enhet som besvarat 

enkäterna på ett kvantitativ sätt tillsammans med Annas anställda för att föra en 

diskussion kring förskollärares yrkesroll.  

 Det uppstod ett bortfall på sju deltagare, två förskollärare och fem 

barnskötare, inom Bodils (fiktivt namn) förskola. I relation till studiens syfte förväntade 

vi oss få in svar från fem förskollärare och fem barnskötare från båda förskolorna samt 

att ställa de båda rektorernas anställdas utsagor mot varandra, samt de anställdas. 

Bortfallet påverkar diskussionens utformande och möjligheten att använda enkätsvaren 

tillsammans och mot varandra. Diskussionens utformande har anpassats för att kunna 

bibehålla studiens insamlade material från Bodil och hennes anställda men också för att 

studiens tillförlitlighet och giltighet inte ska ifrågasättas. Bortfallet påverkar möjligheten 

att diskutera och analysera resultatet så som det var tänkt, men det är fortfarande möjligt 

att besvara de två forskningsfrågorna. Det blir inte möjligt att ställa den tänkta 

kvantitativa datan av Annas och Bodils anställdas utsagor mot varandra på grund av 

bortfallet på totalt 45% av alla 20 utskickade enkäter.  Det har förts många diskussioner 

gällande anledningen till bortfallet, där det går att argumentera och resonera kring detta 

utifrån flera olika aspekter. Det har förts kontinuerliga dialoger mellan oss och Bodil för 

att försöka kommunicera vikten av de anställdas deltagande. En aspekt av bortfallet kan 

bero på en bristande kommunikation mellan rektor och anställda. Med stöd från litteratur 

diskuteras detta vidare i diskussionsavsnittet. 
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3.6 Etiska överväganden 

Det finns fyra forskningsetiska huvudprinciper vilka ska följas för att forskningen ska 

hålla god kvalité. Den första är samtyckeskravet vilket innebär att studiens deltagare har 

rätten att bestämma över och ge samtycke till sitt deltagande. Informationskravet innebär 

att forskarna måste delge syftet med forskningen för de som förväntas delta. 

Konfidentialitetskravet betyder att forskarna förvarar de deltagandes personuppgifter på 

ett säkert sätt så att ingen information om deltagarna når ut till någon annan är forskarna. 

Den sista principen är nyttjandekravet vilken innebär att den empiri som samlas in endast 

får användas för forskningens syfte (Vetenskapsrådet 2002). 

 I studien har de forskningsetiska huvudprinciperna övervägts. För att 

säkerhetsställa ett giltigt samtycke har deltagarna både skriftligt och muntligt ge 

godkännande till sitt deltagande. Ett missivbrev (se Bilaga 1 och 2) med syfte att 

informera alla deltagarna om studiens innehåll och relevans är även något deltagarna, 

oberoende av forskningsmetod, fått ta del av. I missivbrevet erhålls även information om 

rätten att avbryta studien samt information om de övriga forskningsetiska principerna. 

Konfidentialitetskravet behandlas genom att varken namnge kommun, förskola eller 

deltagare i studien. Nyttjandekravet tas hänsyn till genom att enbart använda empirin i 

studien och inte i något annat syfte.  
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4 Resultat 

I kommande avsnitt följer en resultatredovisning utifrån studiens frågeställningar, där 

olika rubriker formulerats utifrån innehållet ur både enkäterna och intervjuerna. 

Intervjuresultaten från rektorerna presenteras parallellt med datan ifrån 

enkätundersökningen. De två intervjuade rektorerna benämns med fiktiva namn för att 

ingen av dessa ska kunna identifieras, Anna och Bodil. För att ges möjlighet att se likheter 

och skillnader mellan olika nivåer inom respektive verksamhet har även enkätresultatet 

valt att framställas på ett sådant sätt att det tydligt framkommer vilket förskoleområde 

respondenterna tillhör. Barnskötare och förskollärare A, vilka är under Annas ledning och 

barnskötare och förskollärare B, vilka är under Bodils ledning. Bortfallet av de förväntade 

deltagande respondenterna av enkätundersökningen tillhörde förskoleområde B, vilket 

gör att svarsfrekvensen ser ut som följande: barnskötare A fem deltagare, förskollärare A 

fem deltagare, barnskötare B noll deltagare och förskollärare B tre deltagare.    

4.1 Kvalité och kvalitetsutveckling 

Resultatet av intervjuerna med Anna och Bodil, visar på att kvalitetsbegreppet utifrån de 

bådas utsagor anses vara ett komplext begrepp, beroende av ett sammanhang för att 

definieras. Anna beskriver att god kvalité är något man ständigt strävar efter och något 

som måste ses utifrån en helhetsaspekt, kopplat till samtliga avgörande områden för att 

bilda en verksamhet som är kvalitativ och som bildar en helhet, de vill säga en verksamhet 

där omsorg, fostran, lärande och utveckling utgör grunden. Anna belyser även att 

kvalitetsaspekten kan handla om nöjdhetsgraden utifrån resultat av enkäter kopplade 

till vårdnadshavares syn på verksamheten samt medarbetarenkäter. Bodil beskriver också 

att kvalité är någonting man strävar efter i förskolans verksamhet, vilket Bodil beskriver 

uppnås genom att analysera och reflektera över var verksamheten befinner sig. Hon 

menar att definitionen av kvalité i förskolan är att personalen är medveten om vart man 

är någonstans och om vad som behöver förändras för att kunna föra vidare arbetet. 

 

Det är ju vart är vi någonstans utifrån vårt uppdrag (Bodil). 

 



 

33 

Vidare beskriver båda rektorerna hur god kvalité handlar om att ha engagerad och 

utbildad personal och att man strävar efter att lärande och utveckling mot målen är 

centralt. Å andra sidan belyser Anna hur hon inte åsidosätter omsorgsdimensionen, där 

hon förklarar, att utan trygghet och omsorg för barnen kan det vara svårt att utvecklas, 

vilket i sin tur kan resultera i att kvalitén inte blir så bra. Vidare i intervjun beskriver Anna 

även aspekter vilka hon menar är förutsättningar för att uppnå kvalité, det handlar om att 

vara trygg i sin roll och se värdet i andras roller men också hur kvalité utvecklas genom 

att mötas upp och lära av varandra.  

 Av intervjuerna går det även att utläsa hur både Anna och Bodil menar att 

det systematiska kvalitetsarbetet kan bidra till att utveckla kvalitén i verksamheten. Där 

Bodil beskriver att kvalitetsarbetet bedrivs för att få syn på vart verksamheten befinner 

sig och att arbetet rimmar med de mål som politikerna ställt men även med läroplanens 

mål. Hon förklarar att det går ut på att få syn på var verksamheten befinner sig samt var, 

varför och hur förändringarna ska ske.  

 

För det är faktiskt det det handlar om, barnen har rätt till att få max, av allt. Och då 

har du bra kvalité (Bodil). 

 

Anna förklarar vikten av att vara tydlig i det systematiska kvalitetsarbetet för att det ska 

bidra till en utveckling av verksamheten. 

 

[…] har du ingen tydlighet så är det är lätt att säga: ja men vi är systematiska, men 

du måste ha planerat för det och göra uppföljningar (Anna). 

 

Anna förklarar även att arbetet måste följas upp och analyseras kontinuerligt och 

beskriver även att det i analysdelen framkommer vad som gjorts och vad som behövs 

utvecklas vidare. 
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[…] har du inte gjort alla steg så är det jättelätt att tro att: nämen det här var väl okej 

[…] För utan en grund att stå på, så vet du ju inte om, vad du ska bidra till att 

utveckla (Anna). 

 

Resultatet av enkätundersökningen synliggör respondenternas syn på kvalité utifrån de 

fem aspekter (se bilaga 4, fråga 4), som vi hade valt att koppla till kvalitet. Där 80% av 

de tillfrågade på förskola A ansåg att samtliga kvalitetsaspekter stämde överens med deras 

egen syn på kvalitet. 20% av de tillfrågade menade att endast några av kvalitetsaspekterna 

stämde överens. Fördelningen var lika mellan barnskötare och förskollärare. Resultatet 

av de tillfrågade på förskola B visar att 33,3% ansåg att samtliga begrepp stämde överens 

med deras syn på kvalitet, medan 66,6% ansåg att några av aspekterna stämde överens. 

På frågan om de anser att det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till utvecklandet av 

förskolans kvalitet svarade 84,6% av samtliga tillfrågade att de instämmer helt, vilket 

åskådliggörs, med svaren fördelade utifrån yrkesroll, nedan, i Figur 1. 

 

Figur 1 - Se bilaga 4, fråga 7. 
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4.2 Organiserandet av det systematiska kvalitetsarbetet 

Anna beskriver hur organiserandet av det systematiska kvalitetsarbetet samspelar med 

hur organisationen är utarbetad och utvecklad. Hon upprepar flertalet gånger vikten av att 

ha en tydlighet i organisationen. Hon beskriver det som enda sättet att säkerställa arbetet. 

 

Det är så man säkerställer det, man visar på agendans tydlighet man visar på en 

tydlighet i tiden, när allt dokumenterat ska vara inne. Men också ger möjlighet till 

kompetens (Anna). 

 

Anna förklarar även vikten av tydliga målbilder inom organisationen och beskriver detta 

som huvudprocessen i arbetet vilket hon dessutom menar möjliggör trygg personal och 

en hållbar organisation. Anna beskriver att hon säkerställer att innehållet från läroplanen 

behandlas i arbetet med barnen. Hon har organiserat innehållet genom att strukturera och 

“klustra” målen inom sju givna områden som inkluderar samtliga mål. Hon förklarar att 

de har systematiserat arbetet genom att fördela klustren till tre respektive fyra per termin, 

vilket leder till att samtliga mål har behandlats vid läsårets slut. 

 Bodil beskriver hur hon varje månad säkerställer att det systematiska 

kvalitetsarbetet sker genom RAM, kvalitetstrappan och unikum, men även genom 

kontinuerliga möten med kvalitetsgruppen. RAM står för reflektion- och analysmatris, 

vilket är ett verktyg som utvecklades i organisationen som stöd, för att analysera och 

reflektera över det genomförda arbetet och den insamlade pedagogiska dokumentationen. 

Kvalitetstrappan betraktas en gång i månaden för att Bodil ska få syn på var verksamheten 

är men också var utvecklingsmöjligheterna finns. Detta material levereras till politikerna.  

 Ur enkätresultatet synliggörs i Figur 2 en viss skillnad, beroende på 

yrkesroll, i hur man upplever instruktionerna kring arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet. I Figur 3 framgår också en viss variation kring hur viktiga man anser att 

de olika aspekterna av det systematiska kvalitetsarbetet är.  

 

Figur 2 - Se bilaga 4, fråga 13 
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Figur 3 - Se bilaga 4, fråga 9. 

 
 

4.2.1 Roller och delaktighet 

Anna beskriver i intervjun hur det systematiska kvalitetsarbetet handlar om att få med 

alla och skapa en delaktighet, som genererar i en kvalitetshöjning för verksamheten. Anna 
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beskriver hur hon i sin organisation har tydliga rollfördelningar för att alla ska kännas 

delaktiga.  

 

Det är ju också ett ansvarstagande, man har olika roller och olika utbildningar och 

det handlar om att kunna se varandras kompetens, alla är viktiga men har olika roller 

(Anna).  

 

Anna förklarar hur förskollärarna är de som ansvarar för att bedriva undervisning samt 

följ upp, utvärdera och analysera arbetet. Vidare förklarar Anna att barnskötarnas roll är 

lika tydlig men med fokus på ett annat innehåll. Barnskötarna ansvarar för det som skrivs 

fram i läroplanen som det arbetslaget ska ansvara för, och framförallt omsorgsbiten, 

vilken Anna givetvis beskriver att förskollärarna också ansvarar för men menar att den 

möjligen befäst i högre grad hos barnskötarna. Anna beskriver även hur viljan av att 

utvecklas tillsammans bidrar till en gemenskap, vilket i sin tur leder till viljan av att göra 

ett bra jobb tillsammans. Anna beskriver faktorer som helhet och en kultur med viljan av 

att dela med sig och egenskaper som att hjälpas åt, vilka hon tycker präglar hennes 

organisation. Anna berättar fortsättningsvis hur hon både har skapat en ledningsgrupp 

med en från respektive arbetslag, men också hur hon tilldelat två förskollärare rollen som 

utvecklingsledare där uppdraget handlar om att de ska stärka upp och säkerställa att 

kvalitetsarbetet fortlöper. Anna beskriver även utvecklingsledarnas roll som viktig 

eftersom de ser arbetet som bedrivs vilket hon menar är värdefullt, eftersom det blir en 

bekräftelse på att det man gör är viktigt. 

 Ur Bodils utsagor framkommer det att hon lägger stor vikt vid det kollegiala 

lärandet, och om vikten av att samarbeta och hjälpa varandra. Hon beskriver vidare att 

hon har skapat en kvalitetsgrupp där det finns anställda representerade från varje av 

hennes enheter vilket Bodil menar bidrar till en delaktig- och likvärdighet. Vidare 

förklarar hon arbetet i kvalitetsgruppen vilket syftar till att få en överblick över vart de 

befinner sig i det systematiska kvalitetsarbetet samt synliggöra vad pedagogerna behöver 

utveckla vidare. 
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Vad behöver pedagogerna bli bättre på? Och sen lägger vi upp egna kompetensdagar 

för att utveckla personalen (Bodil). 

 

Vidare förklarar Bodil hur det systematiska kvalitetsarbetet fördelas i verksamheten, där 

hon beskriver att all personal förväntas återkoppla, en gång i månaden, kring det arbete 

som bedrivits. 

 

[...] så gick vi igenom det med all personal. De skriver en gång i månaden, då måste 

personalen ha skrivit i denna och det är utifrån hur man arbetar utifrån 

ämnena (Bodil). 

 

Resultatet av enkätundersökningen visar att samtliga förskollärare på förskola A instämde 

helt på frågan om de ges tid och utrymme för planerandet av ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Däremot uppgav 80% av barnskötarna inom samma verksamhet att de 

också instämde helt, medan 20% instämde delvis. Från förskola B visade det sig att 100% 

svarade att de instämde delvis i frågan (se bilaga 4, fråga 10). På frågan om det upplevs 

finnas ett nära samarbete och en kommunikation mellan en själv och sina kollegor kring 

det systematiska kvalitetsarbetet (se bilaga 4, fråga 15) ansåg 80% i båda yrkesgrupperna 

på förskola A att de instämde helt. Medan 20% instämde delvis. 66,6% av deltagarna i 

enkätundersökningen från förskola B instämde helt i frågan medan 33,3% instämde 

delvis. Nedan i Figur 4 synliggörs däremot hur de olika yrkesgrupperna upplever 

skillnader kring arbetsfördelningen inom det systematiska kvalitetsarbetet baserat på 

vilken yrkesroll man utövar. 

 

Figur 4 - se bilaga 4, fråga 14. 
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4.2.2 Kommunikation 

Resultatet visar på att båda rektorerna använder sig av olika vägar för kommunikation. 

Dels framkommer det att båda rektorerna kommunicerar information digitalt via unikum 

som lärplattform. Anna förklarar hur hon tillkallar till möte en gång i månaden med all 

personal. Vidare förklarar hon hur hon dels har nätverk med personalen utifrån olika 

konstellationer beroende på vilken information som behöver förmedlas. Dels använder 

hon sig utav ledningsgruppen för att kommunicera vidare information till övrig personal 

i respektive arbetslag. Hon förklarar att hon kommunicerar via nätverk utifrån profession, 

både nätverk för förskollärare och barnskötare. Dessutom beskriver hon hur hon aktivt 

väljer att skapa tvärfunktionella grupper mellan all personal, vilka hon har möte med för 

att förmedla information och göra avstämningar med, för att skapa goda förutsättningar 

att organisera sig på bästa sätt. 

 

[…] så jag blandade dem. Och det tror jag är bra att man faktiskt möts upp i detta. 

Vi är ganska överens, när det väl tas beslut så är vi väldigt överens (Anna). 
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 Bodils kvalitetsgrupp träffas regelbundet flera gånger per termin där alla 

hennes olika enheter är representerade och där samtalen är kring de olika verksamheternas 

specifika innehåll och utvecklingsområdena. Hon beskriver även att det finns 

schemalagda möten varje torsdagseftermiddag. 

 

[…] där all personal är schemalagda till fyra så vi har mötestillfällen på 

torsdagseftermiddagen för jag vill inte att det ska ta sönder på verksamheten på 

veckan. Och då kommunicerar vi där (Bodil). 

 

Bodil beskriver ytterligare en metod att kommunicera det systematiska kvalitetsarbetet 

genom, vilket är utvärderingsfrågor som personalen får ta del av. Hon beskriver att 

frågorna används för att synliggöra hennes och de biträdande rektorernas arbete med 

utvecklandet av kvalitetsarbetet, vilket de i sin tur genom utvärderingsfrågorna, förväntas 

få feedback på. Bodil menar att detta kommunikationssätt säkerställer att den 

informationen som tidigare kommunicerats faktiskt nått ut och förståtts på rätt sätt. Vidare 

beskriver både Anna och Bodil hur kommunicerandet av det systematiska kvalitetsarbetet 

även sker på arbetsplatsträffar och Bodil förklarar även hur studiedagarna används, där 

alla hennes anställda inom varje enhet är samlade. Vidare lyfter Bodil även betydelsen av 

hennes kommunikation. 

 

Men viktigt är att följa upp och ge återkoppling till verksamheten! Det är a och o. Så 

att de också vet att de är på rätt väg, för att vi kan ju ställa hur många krav som helst 

som chef och ledningsfunktion. Men personalen måste förstå och veta varför, vilket 

syfte är det med detta? (Bodil). 

 

I Figur 5 synliggörs utifrån respondenternas svar en viss skillnad mellan yrkesgrupperna 

i förhållande till hur de upplever att information kring det systematiska kvalitetsarbetet 

förmedlas och kommuniceras.   

 

Figur 5 - se bilaga 4, fråga 12. 
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4.2.3 Dokumentation 

Ur intervjun med Anna framkommer det att inom hennes organisation är det 

förskollärarna som dokumenterar och följer barns lärande och progression. Hon uppger 

att barnskötarna inte har något dokumentationskrav men att de å andra sidan är med i 

arbetslaget och bidrar till insamlandet av material och analys, men att ansvaret över 

dokumentationen inte är deras. Det framkommer även att det finns en grovplanering för 

vilket innehåll, som sedan genom en finplanering för undervisning, vidare ska 

dokumenterats. 

 

[…] så ska det ju vara uppföljning utifrån undervisningen med barns progression, 

barns lärande, och den är inte förhandlingsbar. Varje barns lärande följs och 

dokumenteras i unikum (Anna). 

 

Vidare beskriver Anna även hur det fyra gånger per år, per barn, sker uppföljningar på de 

dokumentationer som samlats in, för att få syn på hur undervisningen lett till ett förändrat 

kunnande. Hon poängterar vikten av att vara ärlig i analysen av dokumentationen, om 
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undervisningen inte bidragit till ett förändrat kunnande bör det lyftas, men hon menar 

även att det är viktigt att lyfta det som fungerat. 

 I Bodils organisation beskriver hon hur de anställda använder sig av 

pedagogisk dokumentation. 

 

Pedagogisk dokumentation som de gör utifrån sin verksamhet, vad har vi gjort? Och 

hur ska vi gå vidare? Och så ha barnens delaktighet i det, det är jätteviktigt (Bodil). 

 

Bodil beskriver både kravet och vikten av att ha barnen med och delaktiga i 

dokumentationen, hon förklarar vidare hur den pedagogiska dokumentationen sedan i sin 

tur används som underlag vid ifyllandet av RAM. All personal fick en genomgång av 

RAM när verktyget skapades och det finns ett krav på att personalen regelbundet ska fylla 

i systemet.  

 I Figur 6 framgår att alla förskollärare oberoende av förskola instämmer 

helt på frågan om de skapar underlag för det systematiska kvalitetsarbetet genom att 

dokumentera verksamheten, medan svaren varierar bland barnskötarna. I Figur 7 ser vi 

däremot att inte alla förskollärare från förskola A instämmer helt till frågan om de 

analyserar och reflekterar över den insamlade dokumentationen i samråd med barn och 

kollegor medan samtliga förskollärare från förskola B instämmer i frågan. Även från 

barnskötarna får vi här också varierande svar. 

 

Figur 6 - se bilaga 4, fråga 16. 
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Figur 7 - se bilaga 4, fråga 17. 

 

4.2.4 Kompetens och kompetensutveckling 

För att kunna organisera och genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete så menar Anna 

att det å ena sidan, till stor del bygger på kompetens. Å andra sidan beskriver hon vikten 

av att personalen förstår sitt uppdrag fullt ut. 
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Förutsättningarna för att kunna skapa ett bra systematiskt kvalitetsarbete handlar ju 

om en vilja av att göra det, och insikt och förståelse och värdet av det för annars är 

det lätt att man tappar bort det (Anna). 

 

Att ha en utbildning och att organisationen ser ut på ett visst sätt, räddar inte arbetet om 

det inte finns en insikt och förståelse för uppdraget. Däremot beskriver Anna sitt eget 

ansvar att ge möjlighet till kompetensutveckling vid behov.  

 

[…] för det är inte lätt. Det här med att skriva, att ha essensen i det man skriver, det 

ska vara viktig och bärande…Det är lätt i en analys att hitta andra faktorer som spelar 

roll förutom det som du kanske har för uppgift att titta efter, alltså att målet är svårt 

(Anna). 

 

Anna beskriver hur detta ansvar ligger på henne, att säkerställa både kompetens och 

kompetensutveckling. Resultatet av intervjun med Bodil visar även på vikten av 

kompetens och att personalen har förståelse för vad de gör samt varför och vad syftet med 

arbetet är. 

 

[...] det är ju det som är kvalitén, och pedagoger som vet varför de är här (Bodil). 

 

 Det framgår även hur det inom Bodils organisation organiseras egna 

kompetensutvecklingsdagar utifrån det aktuella behovet av utveckling. Vid den 

egenorganiserade kompetensutvecklingen beskriver hon hur hon väljer att använda 

befintlig kompetens hos personalen för att vidareutveckla de som är i behov.  

 

[...] då använder vi ju varandra, och då har vi det på arbetsplatsträffar, där man får 

delge varandra och visa. Det fungerar jättebra (Bodil). 
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Utöver detta framgår det även hur Bodil väljer att använda sig av litteratur som en strategi 

för kompetensutveckling där alla i personalen tilldelas litteraturen med krav på 

regelbunden återkoppling. 

 Samtliga förskollärare, oberoende av förskola, som tillfrågades i 

undersökningen instämde helt på frågan angående att de har kännedom om läroplanen 

och dess innehåll (se bilaga 4, fråga 5). 80% av barnskötarna instämde också helt medan 

20% svarade att de instämde delvis. Gällande frågan kring det systematiska 

kvalitetsarbetet (se bilaga 4, fråga 6) ansåg dock samtliga tillfrågade från förskola A, 

100% av både förskollärare och barnskötare, att de instämmer helt i att de har kunskap 

om vad ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan innebär. Svaren från förskola B 

varierar något, 66,6% av de tillfrågade instämde helt medan 33,3% instämde delvis. När 

det kommer till upplevelsen av att man erbjuds kompetensutveckling eller annan strategi 

för fortbildning är det däremot en stor skillnad bland yrkesgrupperna. Samtliga 

förskollärare från förskola A instämmer helt, medan upplevelsen varierar stort bland 

barnskötarna från samma verksamhet. Från förskola B varierar svaren där 66,6% 

instämmer helt och anser att de erbjuds kompetensutveckling medan 33,3% instämde 

delvis. Något som framgår i Figur 8.  

 

Figur 8 - se bilaga 4, fråga 18. 
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4.3 Utvecklingsområden 

Unikum används som system för att dokumentera och målredovisa i.  

 

[…] förr kunde man notera det med post it-lappar, datum, vad hände här, jag såg det 

här, nu har man tagit bort lite av det för att stödja det i ett system (Anna). 

 

Resultatet av intervjun med Anna visar på att det finns en viss stridighet i användandet 

av unikum som system. Dels uppskattas det på grund att det gör arbetet lättarbetat, det 

finns en tydlighet i instruktioner och det skapar en gemensam förståelse. Dels beskriver 

hon hur systemet tagits in som stöd men att systemet ägs på något vis. Hon förklarar hur 

hon hade behövt att personalen i hennes verksamhet förstår att bägge delarna behövs, 

både det lilla och det stora. Analysdelen är även ett område Rektor A menar skulle kunna 

utvecklas och att bristen i förståelsen för hur det fungerar är det som behövs utvecklas. 

Likt resultatet av Annas utsagor visade det sig även i resultatet av Bodils utsagor att 

analysdelen var ett område som behövde utvecklas. Till följd av att hennes anställda inte 

levde upp till kraven att reflektera och analysera sitt arbete har Bodil skapat ett eget 

verktyg, RAM. Innan utvecklandet av detta verktyg kunde hon inte se hur pedagogerna 

tänkt kring hur deras arbete skulle vidareutvecklas eller effekterna av det faktiska 

utvecklandet.  

 

4.4 Möjligheter och begränsningar 

Den begränsning Anna lyfter är framförallt systematiken för målredovisningar som 

grundar sig i kommunens systematiska kvalitetsarbete. Hon upplever att man ibland får 

göra avkall på hållbarhet och långsiktighet utifrån huvudmannens krav hon beskriver att 

hon ibland upplever att kvantitet går före kvalité. Hon lyfter vikten av att koppla 

verksamhetens systematiska kvalitetsarbete till huvudman via systematiska 

kvalitetssamtal. Huvudmannen får där insikter som bidrar till att huvudman kan lyfta 

utvecklings och förbättringsåtgärder vidare till politiken vilket hon upplever som 

möjliggörande. 
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 I nedanstående diagram (Figur 9) lät vi samtliga tillfrågade välja tre 

alternativ som de ansåg passade in på vad det systematiska kvalitetsarbetet genererar i för 

dem. Här framgår både samsyn mellan yrkesgrupperna men också stora skillnader. 

Exempelvis anser 20% av barnskötarna att det bidrar till att man kan erbjuda en likvärdig 

utbildning för alla barn. Vilket däremot 100% av förskollärarna, oberoende av förskola, 

anser att det bidrar till. Samtidigt anser ingen av de tillfrågade förskollärarna, oberoende 

av förskola, att det bidrar till en ökad förståelse för uppdraget, vilket å andra sidan 

samtliga barnskötare anser att det gör. 

 

 

Figur 9 - se bilaga 4, fråga 19. 

 

4.5 Sammanfattning 

4.5.1 Rektorers sätt att organisera det systematiska kvalitetsarbetet i 

verksamheten 

Det systematiska kvalitetsarbetet är, enligt de båda intervjuade rektorerna, ett arbete 

vilket de menar bidrar till utvecklandet av förskolan kvalité. Huruvida begreppet kvalité 

däremot definieras menar de båda två har att göra med kontexten. I förskolans verksamhet 

beskriver de båda kvalité som något man strävar efter, det är också att ha tillgång till 

engagerad och utbildad personal. Däremot uppger både Anna och Bodil faktorer vilka de 
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menar skapar förutsättningar för att det systematiska kvalitetsarbetet ska vara 

genomförbart, det är all ifrån faktorer vilka Anna uppger som; tydlighet i organisationen 

som helhet, men också tydlighet i målbilder och roller och ansvarsfördelning. Bodil 

uppger strategier och verktyg vilka hon menar behövs för att kunna bedriva ett 

kvalitetsarbete som håller hög kvalité. Vidare uppger Anna både en lednings- och 

utvecklingsgrupp och Bodil beskriver sin kvalitetsgrupp, grupper som de båda rektorerna 

menar har en viktig och bärande roll i kvalitetsarbetet. 

                   Unikum är ett system vilket både rektorerna förklarar är implementerat i 

verksamheten vilket används som ett tillvägagångssätt för att både samla och 

kommunicera information. De beskriver även olika strategier de använder sig utav för att 

kommunicera information om det systematiska kvalitetsarbetet vidare till sina anställda. 

Gemensamt för de båda rektorerna är att information förmedlas via arbetsplatsträffar, 

däremot uppger de olika sammansättningar av olika grupper där information också 

förmedlas. Emellertid förklarar de båda två hur de använder sig utav sin lednings- 

respektive kvalitetsgrupp för att föra vidare information som grupperna fått ta del av, till 

övriga i personalstyrkan. 

                   Rektorernas sätt att organisera det systematiska kvalitetsarbetet till de 

anställda i verksamheten skiljer sig utifrån resultatet åt. Anna beskriver en tydlig 

ansvarsfördelning av det systematiska kvalitetsarbetet, anpassat utifrån vilken yrkesroll 

personalen har, Anna beskriver dessa tydliga rollfördelningar men lyfter även vikten av 

att se värdet i varandras roller. Bodil beskriver emellertid hur arbetet fördelas till all 

personal, där hon även lyfter att all personal ges möjlighet till att utvecklas och få hjälp i 

detta arbete genom drop in tillfällen tillsammans med henne och hennes biträdande 

rektorer. Vidare ur resultatet framkommer det hur alla Bodils anställda bär ett 

övergripande ansvarar för den pedagogiska dokumentationen, vilken hon dessutom 

beskriver att det finns krav på att de ska reflektera och analysera kring i ett eget utformat 

system. I Annas verksamhet förklarar hon hur detta ansvar över dokumentationen är 

tilldelat förskollärarna. 

                   Båda rektorerna menar att kompetens och förståelsen för sitt uppdrag är 

avgörande faktorer för att kunna organisera och genomföra ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Anna beskriver att ansvaret för kompetens och kompetensutveckling 

ligger på henne. Bodil beskriver hur hon organiserar egna kompetensutvecklingsdagar 
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utifrån det aktuella behovet av utveckling. Hon använder befintlig kompetens i 

verksamheten för att utbilda de övrig personal på hennes enheter. Hon beskriver även hur 

personalen får även ta del av litteratur som de sedan gemensamt diskuterar.   

 

4.5.2 Anställdas uppfattning av det systematiska kvalitetsarbetet utifrån 

yrkesrollerna  

Majoriteten av de båda rektorernas anställda upplever att det systematiska kvalitetsarbetet 

bidrar till utvecklandet av förskolans kvalité (se Figur 1) och att det genererar i en mer 

likvärdig förskola för alla barn. Ingen av förskollärarna, oavsett förskola, anser däremot 

att det bidrar till en ökad förståelse för uppdraget, vilket å andra sidan samtliga 

barnskötare anser att det gör (se Figur 9). Alla anställda oavsett förskola anser att 

utvärdering, planering, kartläggning, kunskap och dokumentation, är viktiga delar av ett 

systematiskt kvalitetsarbete (se Figur 3) och majoriteten av deltagarna svarade likadant 

gällande vad de anser att kvalité är (se bilaga 4, fråga 4). Alla tillfrågade från förskola A 

ansåg att de har kunskap om det systematiska kvalitetsarbetet, medan svaren från förskola 

B varierar (se bilaga 4, fråga 6). Alla förskollärare och majoriteten av barnskötare B 

uttryckte att de har kännedom om läroplanen (se bilaga 4, fråga 5). Barnskötarna anser 

att det finns skillnader i arbetsfördelningen baserat på yrkesrollen medan det råder delade 

meningar från förskollärarnas håll oavsett förskola (se Figur 4). 

 Majoriteten av deltagarna oberoende av förskola anser att de ges 

instruktioner, tid och rum kring hur de ska arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet 

(se Figur 2; se bilaga 4, fråga 10). Deltagarna svarar mer eller mindre positivt över 

kommunicerandet och informationen de ges om det systematiska kvalitetsarbetet (se 

Figur 5). Alla förskollärare oavsett förskola, anser att de skapar underlag genom 

dokumentation för det systematiska kvalitetsarbetet, medan det är delade meningar bland 

barnskötarna (se Figur 6). Alla förskollärare B och majoriteten av förskollärare A anser 

att de analyserar och reflekterar över det insamlade materialet, medan det är delade 

meningar mellan barnskötarna (se Figur 7). Majoriteten av de anställda svarade att de 

upplever att det finnas ett nära samarbete och en kommunikation mellan kollegorna kring 

det systematiska kvalitetsarbetet (se bilaga 4, fråga 15). Förskollärarna, såväl A som B, 

anser att de erbjuds kompetensutveckling, medan barnskötarnas svar är spridda (se Figur 

8).  
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5 Analys av resultat 

De nivåer som studerats är rektor, förskollärare och barnskötare. Rektorerna har 

intervjuats medan förskollärarna och barnskötarna har besvarat enkäter. Empirin från 

intervjun med Anna har jämförts med empirin från enkäterna som tilldelats till hennes 

anställda, för att försöka förstå hur förskolan fungerar och hur samspelet samt relationerna 

mellan förskolans olika nivåer kan se ut. Detta går att förstå utifrån Nilholms (2016) 

förklaring av hur samspelet och relationerna mellan nivåerna i ett system kan studeras, 

för att vidare få syn på hur detta system fungerar.  

 Utifrån Öquists (2018) beskrivning av systemteorin går det att tolka 

förskolan som en helhet som utgörs av olika nivåer, i detta fall de olika yrkesrollerna; 

rektor, förskollärare och barnskötare. Varje nivå utgör en struktur eller funktion i 

helheten, detta för att systemet eller helheten ska kunna upprätthållas. Utifrån enkätsvaren 

går det att förstå att det finns en samsyn mellan de enskilda nivåerna på Annas förskola, 

bland annat genom att majoriteten av de anställda från Annas förskola uttrycker att det 

systematiska kvalitetsarbetet genererar i en mer likvärdig förskola. Det framkommer även 

en samsyn ur alla tre nivåerna; förskollärarna, barnskötarna och Anna, då alla tre uttrycker 

att det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till utvecklandet av förskolans kvalité samt en 

samsyn kring innebörden av begreppet kvalité. Bodil och de tre respondenter som valde 

att delta har svarat liknande som beskrivits ovan, däremot blir det svårt att analysera 

Bodils förskola utifrån endast tre anställda och hennes egna utsagor. Detta går att förstå 

utifrån Öquists (2018) beskrivning av att det behöver finnas kopplingar mellan helhetens 

olika nivåer för att helheten ska fungera. Öquist (2018) förklarar att det är en fördel om 

det finns kopplingar mellan systemets olika nivåer, så som gemensamma normer och 

värden.  

 Utifrån Nilholms (2016) beskrivning om vikten av kopplingar mellan 

nivåerna för att kunna arbeta mot ett gemensamt mål går det att förstå Annas förskola 

som ett fungerande system. Detta utifrån de gemensamma värderingar och normer som 

finns inom men också mellan de olika nivåerna. Därför kan det också bli möjligt för 

Annas förskola att arbeta mot ett gemensamt mål eftersom normerna och värderingarna 

mellan de olika nivåerna är liknande. Utifrån Öquists (2018) och Nilholms (2016) 

förklaringar går det att tolka förskolans styrdokument som ett övergripande gemensamt 
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mål där även gemensamma värderingar och normer formuleras vilka sammankopplar alla 

förskolans nivåer då det är någonting som förskolan ska utgå ifrån och följa.  

 Öquist (2018) förklarar att det krävs att någonting påverkar värdena och 

normerna inom helheten för att det ska kunna ske en förändring. Utifrån enkäterna och 

rektorernas utsagor går det att förstå att det finns mycket likheter mellan de olika nivåerna 

inom Annas förskola då många utav deltagarna svarar lika på flera utav frågorna. Däremot 

finns det skiljaktigheter mellan barnskötarna och förskollärarna, där de båda grupperna 

svarar enhetligt men inom sin specifika nivå. Vilket i sin tur kan förstås som att det finns 

skiljaktigheter mellan nivåerna, baserat på resultatet, som kan påverka förskolans värden 

och normer som i sin tur kan föra arbetet vidare i olika riktningar.  

 Utifrån resultatet går det att förstå att Anna gör tydliga avgränsningar 

mellan förskolans olika nivåer. Hon beskriver att förskollärarna tilldelas mer ansvar, i 

enlighet med Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018), så som ansvar för undervisning 

och dokumentationskrav och att barnskötarna bör vara delaktiga men att de inte har något 

krav på samma sätt som förskollärarna. Majoriteten av Annas anställda svarar att de 

upplever att det finns en skillnad i ansvarsfördelningen. Detta kan tolkas utifrån Öquists 

(2018) beskrivning av att de olika nivåerna bör bibehålla sina specifika positioner för att 

systemet ska bilda en helhet. Annas tydliga ansvarsfördelning bidrar till att de två 

nivåerna under henne bibehåller sina specifika nivåer vilket i sin tur leder till att förskolan 

bildar en helhet. På så sätt blir det tydligt var gränsen går och vem som har vilket ansvar 

relaterat till yrkesroll och därmed vilken nivå de olika yrkesrollerna tillhör. Utifrån 

Nilholm (2016) och Annas utsagor gällande ansvarsfördelning går det att förstå att varje 

nivå i Annas system utgör en specifik funktion i helheten. Anna uttrycker och tydliggör 

att nivåerna under henne är lika viktiga men att de har olika ansvarsområden. 

 Bodil gör inte några uttalanden om specifik ansvarsfördelning relaterat till 

yrkesroll, utan benämner de anställda som pedagoger där alla tilldelas liknande ansvar 

där de anställda anses vara lika viktiga. Utifrån resultatet går det att förstå att Bodil till 

skillnad från Anna blandar samman yrkesrollerna och därigenom också nivåerna. Det går 

att tolka Bodils utsagor utifrån Öquists (2018) beskrivning av ett fungerande system som 

att Bodils enhet bildar en helhet men inte med tydliga nivåer. Den jämna 

ansvarsfördelningen mellan yrkesrollerna kan medföra en flytande gräns vilken i sin tur 

kan innebära att de två nivåerna bildar en övergripande gemensam nivå. Eftersom Bodil 
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inte uttrycker någon tydlig ansvarsfördelning mellan de olika lägre nivåerna kan det 

utifrån Öquists (2018) beskrivning tolkas som att hon blandar ihop de lägre hierarkiska 

nivåerna och de skilda ansvaren inom dessa, som i detta fall är förskollärare och 

barnskötare. Däremot går det att förstå att både Anna och Bodil med sin högre position i 

hierarkin ansvarar för att anpassa verksamheten till de lägre nivåerna genom att de båda 

uttalar att de erbjuder kompetensutveckling.  
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6 Diskussion  

De intervjuades syn på, samt sätt att organisera det systematiska kvalitetsarbetet i 

verksamheten liknas delvis vid den beskrivning Skolverket (2020) ger ut. Utifrån våra 

intervjuer kan vi se att det finns en gemensam ambition hos båda rektorerna att skapa en 

organisation som bidrar till att ett systematiskt kvalitetsarbete ska ligga till grund för 

verksamhetens utveckling. Detta med utgångspunkt ifrån att det på båda enheterna 

organiserats för kompetensutveckling och kollegialt lärande som gemensamt skapar 

förutsättningar för utveckling (Fonsén och Ukkonen-Mikkola 2019). De båda rektorernas 

sätt att arbeta utifrån att det systematiska kvalitetsarbetet ska ligga till grund för 

verksamhetens utveckling kan i sin tur kopplas till att majoriteten av de anställda förstår 

detta arbetet, som ett vilket bidrar till utvecklandet av förskolans kvalité. Anna uttrycker 

att hon erbjuder de anställda kompetensutveckling vilket alla förskollärare under hennes 

ledning i undersökningen svarar att de erbjuds. Fonsén och Ukkonen-Mikkola (2019) 

beskriver att kompetensutveckling påverkar personalen och kvalitén positivt. Däremot 

upplever barnskötarna inte samma erbjudande som förskollärarna uttrycker, vilket går att 

tolkas som att Anna även här gör en tydlig fördelning i relation till yrkesroll. Där 

förskollärarna kan förstås ges mer utrymme och möjlighet för fortbildning beroende på 

deras ansvar medan barnskötarna inte ges samma möjlighet. Vilket kan ställas i 

förhållande till riktlinjerna i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018).  

 Vi kan se att rektorerna i intervjuerna gemensamt talar om att 

organisationen av det systematiska kvalitetsarbetet behöver en tydlighet och struktureras 

upp. Båda talar om det kollegiala lärandet som något som bidrar till kvalité i 

verksamheten. Däremot finns en skillnad mellan de olika yrkesrollernas uppfattning 

under Annas ledning i frågan om de ges instruktioner kring det systematiska 

kvalitetsarbetet. Förskollärarna upplever alla att de ges instruktioner om hur de ska arbeta 

med detta innehåll vilket barnskötarna å andra sidan inte är helt överens om. Bodil 

beskriver hur arbetet bedrivs dels för att få syn på vart verksamheten befinner sig och dels 

för att vidare kunna planera arbetet i verksamheten. Däremellan förklarar hon arbetet 

utifrån kvalitetsgruppen och inplanerade möten som hålls kontinuerligt under året samt 

hur innehållet som skrivs in i de olika systemen förs vidare till politikerna. Denna 

beskrivning som Bodil förmedlar av det systematiska kvalitetsarbetet kan tolkas utifrån 

Sheridan och Pramling Samuelssons (2016) ena del, av deras beskrivning av det 
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systematiska kvalitetsarbetet som två skilda delar; tillvägagångssätt med fokus på 

kvalitetsredovisningar och som ett dagligt kvalitetsarbete. Bodil visar på att det finns en 

övergripande systematik i arbetet, å andra sidan återfinns även systematiken av arbetet i 

verksamheten eftersom hon beskriver att hon säkerställer att arbetet sker genom RAM 

och unikum månadsvis.  

 Däremot förstås dessa beskrivningar av arbetet syfta till 

kvalitetsredovisning och det systematiska kvalitetsarbetet förstås därför utifrån 

beskrivningen av arbetet som ett tillvägagångssätt. Det framkommer inte tydligt hur 

arbetet bedrivs som ett dagligt kvalitetsarbete av förskollärarna i förskolan. Emellertid 

framkommer det att hon tilldelar all personal ett ansvar över arbetet som ska bedrivas 

anpassat utifrån innehållet i läroplanen. Trots detta kan man ställa sig frågandes till Bodils 

syn på det systematiska kvalitetsarbetet utifrån Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2016) beskrivning av arbetet som ett dagligt kvalitetsarbete, där faktorer som 

observation, kartläggning, planering, genomförande och dokumentation av förskolans 

lärare beskrivs som centrala. Även resultatet från respondenterna av enkäterna blir 

intressanta att ställa mot Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) beskrivning av det 

dagliga kvalitetsarbetet eftersom detta resultat visar på tydliga skillnader av de olika 

yrkesrollernas uppfattning om hur viktiga de olika delarna av detta arbetet anses vara. 

Framförallt blir detta ett intressant resultat där endast barnskötarna uppger delar av detta 

arbetet som mindre viktiga medan alla förskollärare menar att de olika delarna är av lika 

stor vikt. I Lagers (2010) forskning har hon beskrivit en otydlighet i förståelsen av 

uppdraget oberoende av yrkesroll. Resultatet från vår studie kan tolkas som en bekräftelse 

av att det skett en utveckling i förståelse av uppdraget relaterat till de skilda 

yrkesrollernas. Utifrån resultatet går det att skönja en omfattande förståelse för vad 

uppdraget med det systematiska kvalitetsarbetet innebär utifrån förskollärarnas yrkesroll. 

Däremot visar resultatet utifrån barnskötarnas svar inte samma omfattande förståelse, 

eftersom de ger uttryck för att vissa delar av det systematiska kvalitetsarbetet anses vara 

mindre viktiga. Däremot finns det inget som tyder på att de ska ha en omfattande 

förlåtelse för vikten av de olika delarna av detta arbete eftersom det utifrån yrkesrollen 

inte finns något krav på den kompetensen. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 

2018) är inte barnskötarnas ansvar lika omfattande som förskollärarnas.  
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 Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkerställa att arbetet i 

verksamheten utgår ifrån innehållet i läroplanen för att i sin tur säkra kvalitén i förskolan 

(Skolverket 2015). Likt Skolverkets (2015) beskrivning av ett systematiskt 

kvalitetsarbete beskriver båda rektorerna detta som främsta kriteriet för att uppnå kvalité 

i verksamheten, det vill säga att verksamheterna organiseras utifrån innehållet i 

Läroplanen för förskola (Lpfö 18 2018). Det framkommer även ur enkäterna att de 

anställda under Annas ledning utger sig för att ha kännedom om läroplanen och dess 

innehåll, det går även att utläsa att det till stora delar finns en samsyn gällande vad kvalitet 

i förskolans verksamhet anses vara. Detta går både att tolka utifrån Skolinspektionen 

(2018) och Lager (2010) som ett resultat vilket bidrar till att öka kvaliteten i 

verksamheten.   

 Till skillnad från Bodils utsagor framkommer det en tydlighet i Annas sätt 

att organisera läroplansarbetet i verksamheten vilken även kan liknas vid Skollagens (SFS 

2010:800) beskrivning av att det systematiska arbetet ska planeras. Något annat som tas 

upp i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018) är hur förskollärares ansvar för 

undervisningen och genomförandet av arbetet i verksamheten också påverkar förskolans 

kvalité. Här skiljer sig Bodils sätt att organisera det systematiska kvalitetsarbetet i 

verksamheten märkbart åt i förhållande till Annas sätt att organisera arbetet samt fördela 

ansvaret. Rektorerna skiljer sig åt i benämningen av befattning utifrån uppdrag. Anna 

talar om de olika befattningarna som barnskötare och förskollärare och Bodil refererar i 

intervjuerna till pedagogerna. Vi kan se att rektorerna skiljer sig åt i deras definition av 

ansvarsfördelning och roller i uppdraget. Anna organiserar det systematiska 

kvalitetsarbetet i verksamheten utifrån en tydlighet i rollfördelning och de anställda 

definieras som barnskötare och förskollärare. Det är en tydlighet i organisationen 

gällande ansvarsfördelning och kompetensutveckling kopplat till uppdragets åtagande. 

Här är definitionen av uppdraget för barnskötare och förskollärare tydliggjord. Utifrån 

Annas beskrivning av hur arbetet i hennes organisation fördelas blir resultatet av 

enkäterna intressant att reflektera över. Majoriteten av barnskötarna under hennes ledning 

instämmer i frågan om det finns skillnader i ansvarsfördelningen av det systematiska 

kvalitetsarbetet anpassat utifrån yrkesrollen. Däremot framkommer det en viss skillnad 

ur förskollärarnas syn i denna fråga. Då ställer vi oss frågandes till om denna uppfattning 

av ansvarsfördelning kan grunda sig i den långa tids diffusa ansvarsfördelning där det 

tidigare inte gjorts en tydlig skillnad mellan förskolans olika yrkesroller. Vi funderar då 
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över om Annas konkreta fördelning av ansvaret både synliggörs och uppskattas av 

barnskötarna medan förskollärarna fortfarande är i kamp för att få en tydligare 

ansvarsfördelning samt för att höja professionen utifrån uppdraget (Skolinspektionen 

2018). Å andra sidan kan det vara så att förskollärarna under Annas ledning tolkat denna 

samtida mer tydliga ansvarsfördelning på ett sätt där de anser att de bör ha ett större ansvar 

än vad de redan tilldelats i Annas verksamhet. Eller kan det vara så att förskollärarna 

anser att barnskötarna ges för stort ansvar i förhållande till deras yrkesroll? Oavsett ser vi 

värdet i de båda yrkesrollerna och vikten av att ta tillvara på varandras roller och skilda 

ansvar, samt kompetenser, eftersom detta skilda ansvar mellan de två yrkesrollerna är 

något som formuleras i innehållet i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018).  

 Bodil definierar de anställda som pedagoger och beskriver hur all personal 

tilldelas ett ansvar över att bedriva undervisning kopplat till innehållet i läroplanen samt 

dokumentera, reflektera och analysera över detta arbete. Vilket i sin tur går att tolkas 

utifrån Öqvist och Cervantes (2018) argumentation om att ansvarsfördelningen mellan 

yrkesrollerna inom förskolan kan upplevas som ett känsligt ämne vilket resulterar i att 

ansvarsfördelningen blir med jämlik.  

 Med den nya läroplanen (Lpfö 18 2018) har ansvaret i förskolans olika 

roller tydliggjorts och kvalitetsbegreppet nämns mer frekvent. De nya formuleringarna 

lägger grunden för och skapar förutsättningarna för förskolans kvalitet. Genom att utgå 

ifrån det pedagogiska perspektivet på kvalitet, där kvalitet beskrivs som något som skapas 

mellan människor, och där man utgår ifrån generella sanningar om enskilda fenomen och 

studerar verksamheten utifrån dessa sanningar (Sheridan & Pramling Samuelsson 2016) 

kan läroplanen för förskolan förstås som en generell sanning om vad barnen i 

verksamheten behöver få ta del av och erfara.  

 Förändringarna i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018) är viktiga att ta 

hänsyn till eftersom de utgår ifrån det resultat som skolinspektionens kvalitetsgranskning 

visade på som bristande (Skolinspektionen 2018). Detta gör att vi ställer oss frågandes 

till om Bodils fördelning av ansvaret i relation till uppdraget kan grunda sig i 

samhällsdimensionen av det pedagogiska perspektivet på kvalitet, vilken bland annat 

berör tilldelandet av ekonomiska resurser. Förskollärardimensionen går också att ställa 

sig frågandes till och då framförallt i frågan kring bortfallet av deltagande respondenter 

av enkäterna. Denna dimension handlar om den egna uppfattningen i förhållande till 
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förskolläraruppdraget. Kan det vara så att det finns en osäkerhet i yrkesrollen, vilket en 

diffus ansvarsfördelning kan bidra till (Skolinspektionen 2018). Detta hänger i sin tur 

samman med barndimensionen och vad barn lär i förhållande till innehållet i läroplanen 

samt utifrån vilka förutsättningar detta är möjligt. Utifrån Bodils utsagor så framgår det 

däremot tydligt att arbetet i verksamheten bedrivs i riktning mot innehållet i läroplanen 

vilket hon säkerställer månadsvis, å andra sidan går det att fundera över kvalitén av detta 

arbete och vilka förutsättningar för lärande och utveckling som barnen erbjuds eftersom 

ansvaret tilldelas alla i verksamheten. Bodil fördelar ansvaret av uppdraget jämlikt i 

verksamheten. Samtidigt bör denna förmågan av att fördela kompetensen, samt 

vidareutveckla utifrån befintlig kompetens lyftas som värdefull. Eftersom Pramling 

Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) menar att detta kan bidra till en explicit 

förståelse för uppdraget vilket i sin tur kan bidra till att stärka relationen mellan arbetet 

med barnen i riktning mot de nationella målen. 

 Utifrån Skolverkets (2020) beskrivning av hur det systematiska 

kvalitetsarbetet fungerar blir det intressant att lyfta de begränsningar Anna förmedlande. 

Utifrån att huvudmannen bär ansvaret över att det systematiska kvalitetsarbetet 

organiseras på ett sådant sätt att det bli genomförbart och hållbart i verksamheten kan 

man ställa sig frågandes till huruvida det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmans nivå 

är anpassat efter det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas i förskolans 

verksamhet. Å andra sidan bör värdet av huvudmannens roll i förhållande till det 

systematiska kvalitetsarbetet framhävas. De båda rektorerna beskriver möjliggörandet för 

utvecklandet av verksamheten utifrån relationen och kommunikation som är rådande 

mellan dessa olika nivåer. Detta kan i sin tur kopplas till Sheridan och Pramling 

Samuelssons (2016) förklaring av att kunskapen som kommer ur ett systematiskt 

kvalitetsarbete är viktig oberoende av vilken nivå den görs för, nivåerna utgör en helhet, 

och kunskapen är viktigt för utvecklandet av förskolans verksamhet.  

 I organiserandet av det systematiska kvalitetsarbetet poängterar både Anna 

och Bodil vikten av att använda sig av dokumentation som strategi för att få syn på det 

arbete som bedrivits samt hur arbetet förhåller sig till innehållet i läroplanen. Resultatet 

av enkäterna visar på att de deltagande förskollärarna från Annas förskola använder sig 

av dokumentation som verktyg för att skapa underlag för det systematiska 

kvalitetsarbetet, däremot visar resultatet av barnskötarnas svar att detta inte är en 
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självklarhet utifrån deras uppdrag, vilket i sin tur kan förstås utifrån hur Anna väljer att 

fördela ansvaret i verksamheten. Anna och Bodils förklaring av användandet av 

dokumentation i verksamheten kan utifrån Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen 

(2011) och Sheridan, Williams och Sandberg (2012) förstås som ett kvalitativt verktyg 

där de förklarar att användandet av dokumentation som verktyg kan bidra till att 

synliggöra hur arbetet utgår ifrån innehållet i läroplanen (Lpfö 18 2018). 

 Däremot lyfter Löfgren (2015) hur dokumentationen kan användas som ett 

sätt för att få perspektiv på barns lärande, utveckling och synliggöra hur denna 

progression ser ut. Utifrån Löfgrens (2015) beskrivning, är det ett arbete som kan låtas 

vara lätt, med om man istället utgår ifrån de intervjuades utsagor så är detta ett 

återkommande område som både Anna och Bodil menar att de ansvariga för 

dokumentationen i deras verksamhet inte helt lever upp till. Anna och Bodil beskriver det 

som något komplicerat och komplext. Att analysera innehållet ur den insamlade 

dokumentationen, beskriver de som en svår uppgift. Då kan man ställa sig frågandes till 

om det kan ha att göra med den osäkerhet som Löfgren (2015) menar finns hos 

förskollärare, angående hur de ska använda det dokumenterade materialet, och vidare 

fundera över om de som ansvarar för dokumentationen i respektive verksamhet är klara 

över för vem och vilket innehåll de förväntas dokumentera?  

 I Bodils verksamhet kan man likaledes fundera över om fördelningen av 

ansvaret för uppgiften kan vara grunden till varför utvecklandet av RAM var ett faktum. 

Yrkesrollen barnskötare har utifrån Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplan för förskola 

(Lpfö 18 2018) inget dokumentationskrav vilket givetvis kan vara en bidragande faktor 

till att de inte lever upp till de krav Bodil satt för genomförandet av analysen av det 

insamlade materialet, de kan vara så att det finns en avsaknad av den kompetensen. Å 

andra sidan bör det lyftas att Bodil beskriver dokumentationen, som sker i hennes 

verksamhet, som pedagogisk samt hur hon förtydligar att barns delaktighet ska vara en 

del av denna. Enligt Lenz Taguchi (2013) är detta en strategi som bidrar till att göra 

verksamheten mer målorienterad men den bidrar även till att synliggöra barns progression 

i förhållande till den undervisning som bedrivits, vilket i sin tur underlättar för att kunna 

planera, med syfte att föra arbetet vidare. Bodils utsagor kan utifrån Lenz Taguchi (2013) 

förstås som värdefulla arbetssätt, där bortfallet av deltagande respondenter tyvärr gör att 

detta resultat inte kan diskuteras vidare. Däremot råder det skilda uppfattningar om 
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huruvida de anställda under Annas ledning analyserar och reflekterar om den insamlade 

dokumentationen i samråd med barn och kollegor. Detta kan utifrån Lenz Taguchi (2013) 

försämra möjligheten av att synliggöra barns förändrade kunnande.  

 Utifrån resultatet av Anna och Bodils utsagor går det att skönja hur 

kommunikationen inom de båda organisationerna dels utgörs av en vertikal 

kommunikation, där Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver detta som en 

kommunikationsform där informationen går uppifrån och ner men också nerifrån och upp 

mellan de hierarkiska nivåerna. Detta synliggörs genom de beskrivningar av lednings- 

och kvalitetsgrupperna och det kommunikationsansvaret de olika grupperna tilldelas. 

Dels genom horisontell kommunikation där de båda rektorerna beskriver hur de 

kommunicerar information inom specifika gruppkonstellationer baserat på yrkesroll, men 

denna kommunikationsform sker även inom de olika arbetslagen på respektive enhet. 

 Utifrån Jacobsen och Thorsviks (2008) beskrivning av möjligheten om att 

välja bland olika kommunikationskanaler för att förmedla kommunikation kan man 

fundera över om valet som Anna och Bodil fattat kan ses som det mest lämpliga. De 

beskriver att man bör ta hänsyn till valet av kanal i relation till de innehåll som ska 

förmedlas, eftersom det finns för- och nackdelar med de olika valen. Majoriteten av 

förskollärarna under Annas ledning menar på att de upplever att information om det 

systematiska kvalitetsarbetet förmedlas och kommuniceras på ett bra sätt, däremot 

framkommer det en skiljaktighet ur barnskötarnas upplevelse av detta. Detta resultat kan 

å ena sidan tolkas som att valet av kanal bör tillägnas en tanke för att få med alla på banan. 

Å andra sidan kan det även förstås utifrån Annas val av att fördela ansvaret där vi tolkar 

det som att barnskötarna, beroende av deras yrkesroll, inte är i behov av denna 

information. Denna ojämna tillgång av information kan utifrån Jacobsen och Thorsviks 

(2008) beskrivning av informationsasymmetri förstås som ett kommunikationsproblem 

inom organisationen. Detta är något som bidrar till att vi ställer oss frågandes till om alla 

oberoende av yrkesroll och uppdrag bör har tillgång till samma information om det 

systematiska kvalitetsarbetet för att bidra till att främja arbetets utveckling i 

verksamheten. Vi ställer oss även frågandes till om bortfallet av deltagare inom Bodils 

enhet kan grunda sig i någon form av kommunikationsproblem likt de Jacobsen och 

Thorsviks (2008) beskriver. Det kan utifrån denna beskrivning vara så att Bodil valt en 

opassande kommunikationsväg vid förmedlandet av informationen om studien samt 

vikten av de anställdas deltagande. Det kan å ena sidan vara så att vi som ansvariga för 
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studien inte varit tydliga nog i kommunicerandet av information till Bodil. Å andra sidan 

kan det vara så att Bodil missförstått informationen och valt att tyda den utifrån hennes 

preferenser. Det går att ifrågasätta och ställa anledningen till bortfallet på flera olika sätt.  

 Att skapa en samsyn i organisationen bygger på att skapa en tydlighet för 

att bedriva ett utvecklingsarbete i relation till det systematiska kvalitetsarbetet, vilket 

åligger varje rektor som pedagogisk ledare. Det betyder att det är rektorns ansvar att 

säkerställa att roller och rollfördelningen är tydlig (Lpfö 18 2018) och att det är rektorns 

ansvar att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet är levande i verksamheten 

(Skolverket 2020; Skolverket 2015). 
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Bilaga 1 

Missivbrev                                                                                 

Information till dig som rektor 

Hej! 

Vi heter Alexandra Bylund och Terese Mårtensson och läser vår sista termin till 

förskollärare på Högskolan Kristianstad. Under denna termin skriver vi vårt 

examensarbete. Vi kontaktar er med ambition om att få möjlighet att genomföra intervjuer 

med dig som rektor på denna förskola. För att intervjuerna ska vara relevanta för vår 

studie krävs det att du varit verksam inom den tillfrågade förskolan under minst ett år. Vi 

vill även få ditt godkännande om att lämna ut enkätformulär till fem förskollärare och 

fem barnskötare vilka i sin tur även får ge godkännande för sitt deltagande.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur rektorer organiserar det systematiska 

kvalitetsarbetet i verksamheten, detta för att bidra till en ökad förståelse för olika sätt att 

arbeta med läroplansuppdraget. Syftet är även att få förståelse för de anställdas 

uppfattning av det systematiska kvalitetsarbetet i förhållande till den enskilda 

professionen.  

 

Vi förväntas genomföra en enskild intervju med dig som rektor. Intervjun innehåller cirka 

10 frågor vilka förväntas ta ungefär 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in. Det ställs 

krav på oss som ansvariga för studien att följa de forskningsetiska principerna. Detta 

innebär att du kommer att ges möjlighet att uttrycka ditt samtycke inför datainsamlingen. 

Du, förskolan och kommunen kommer att avidentifieras i det slutgiltiga arbetet, du har 

dessutom rätten att när som helst avbryta deltagandet utan att detta medför negativa 

konsekvenser. Du har rätt att efter genomförandet kontakta oss för uppföljning av 

användandet av intervjun i examensarbetet. Det insamlade datamaterialet kommer endast 

att användas för vår studie och kommer efter genomförd examination att förstöras. 

Arbetet kommer sedan att publiceras i högskolans databas.  

 

Vi önskar besked om ert deltagande senast den 21 september. Därefter förväntas vi 

genomföra intervjun någon gång mellan den 22 och 28 september, men vi är givetvis 
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beredda på att anpassa oss utifrån era möjligheter av att deltaga. Vi vore oerhört 

tacksamma om ni kunde tänka er att avsätta tid för att delta i vår studie.  

 

Vi ser framemot ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar,       

Alexandra Bylund och Terese Mårtensson 

 

Kontaktuppgifter 

Fanns med i utskicket 
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Samtycke till deltagande i studie                                                                         

 

Detta är en förfrågan om ditt deltagande i en studie kring Rektorers sätt att organisera 

det systematiska kvalitetsarbetet - Och anställdas uppfattning av uppdraget. Vi vill 

uppmärksamma dig på att allt deltagande är frivilligt och att du har rätt att avbryta ditt 

deltagande när som helst. Samtycket ger oss som studenter tillstånd att intervjua samt 

med hjälp av ljudupptagning samla in material för projektet. Vi är tillgängliga att besvara 

era frågor och funderingar under arbetets gång, såväl innan som efter genomförd intervju.  

 

 

o JA, jag har tagit del av informationen och ger samtycke till att delta i 

undersökningen. 

 

o JA, jag samtycker till att ljudupptagning sker under intervjun. 

 

 

 

 

 

 

Datum………………………. 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Deltagares namnteckning 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Missivbrev                                                                                                                                   

Information till förskollärare och barnskötare 

Hej! 

 

Vi heter Alexandra Bylund och Terese Mårtensson och läser vår sista termin till 

förskollärare på Högskolan Kristianstad. Under denna termin skriver vi vårt 

examensarbete. Vi kontaktar er med ambition om att ni har viljan av att deltaga i vår 

enkätundersökning. För att enkäterna ska vara relevanta för vår studie krävs det att de 

anställa varit under rektorns ledning under minst ett år.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur rektorer organiserar det systematiska 

kvalitetsarbetet i verksamheten, detta för att bidra till en ökad förståelse för olika sätt att 

arbeta med läroplansuppdraget. Syftet är även att få förståelse för de anställdas 

uppfattning av det systematiska kvalitetsarbetet i förhållande till den enskilda 

professionen.  

 

Vi förväntas samla in enkäter från både förskollärare och barnskötare på denna förskola. 

Enkäterna innehåller cirka 15 frågor vilka förväntas ta ungefär 10 minuter. Det ställs krav 

på oss som ansvariga för studien att följa de forskningsetiska principerna. Detta innebär 

att varje deltagare kommer att ges möjlighet att uttrycka sitt samtycke inför 

datainsamlingen. Varje deltagare, förskola och kommun kommer att avidentifieras i det 

slutgiltiga arbetet dessutom har deltagarna rätten att när som helst avbryta deltagandet 

utan att detta medför negativa konsekvenser. Du har rätt att efter genomförandet kontakta 

oss för uppföljning av användandet av enkäten i examensarbetet. Det insamlade 

datamaterialet kommer endast att användas för vår studie och kommer efter genomförd 

examination att förstöras. Arbetet kommer sedan att publiceras i högskolans databas.  

 

Vi önskar att ni besvarar enkäterna senast den 30 september. Vi vore oerhört tacksamma 

om ni kunde tänka er att avsätta tid för att delta i vår studie.  
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Vi hoppas att ni vill delta i vår undersökning! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Bylund och Terese Mårtensson 

 

Kontaktuppgifter 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till rektor 

1. Hur länge har du arbetat som rektor? Hur länge har du arbetat som rektor 

för denna förskolan?  

 

2. Hur definierar du begreppet kvalité i förskolan? 

 

3. På vilket sätt upplever du att det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till 

utvecklandet av förskolans kvalité? 

 

4. Hur organiserar du som rektor det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskolan? 

 

      4.a. Hur fördelar du arbetet till de anställda? 

      

      4.b. Hur kommunicerar du arbetet? 

       

      4.c. Har du specifika krav på insamlingsmetod för arbetet, isåfall vilka? 

 

      4.d. Hur säkerställer du arbetet? 

 

5. Innehållet i verksamheten ska utgå ifrån strävansmålen i läroplanen. Hur 

säkerställer du att alla innehållsdelar av läroplanen blir behandlade i arbetet 

med barnen? 

 

6. Vilka faktorer krävs för möjligheten av att organisera och utföra ett 

systematiskt kvalitetsarbete? 

 

7. Hur hanteras ett bristande systematiskt kvalitetsarbete?  

 

8. Finns det någonting som du anser bör förändras eller utvecklas inom det 

systematiska kvalitetsarbetet på din enhet? 
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9. Upplever du några möjligheter/begräsningar i utvecklandet av det 

systematiska kvalitetsarbetet mellan dig och huvudman samt andra 

rektorskollegor? 
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Bilaga 4 

Enkät till förskollärare och barnskötare 

 Samtycke till deltagande i studie                                                                          

 

Detta är en förfrågan om ditt deltagande i en studie kring Rektorers sätt att organisera 

det systematiska kvalitetsarbetet - Och anställdas uppfattning av uppdraget. Vi vill 

uppmärksamma dig på att allt deltagande är frivilligt och att du har rätt att avbryta ditt 

deltagande när som helst. Samtycket ger oss som studenter tillstånd att samla in dina 

enkätsvar som material för vårt projekt. Vi är tillgängliga att besvara era frågor och 

funderingar under arbetets gång, såväl innan som efter besvarad enkät.  

 

 

o JA, jag har tagit del av informationen och ger samtycke till att delta i 

undersökningen. 

 

 

 

Datum………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Deltagares namnteckning 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Namnförtydligande 
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Enkät till förskollärare och barnskötare          

1. Vilken utbildning har du? 

Kryssa för ett alternativ  

 

Barnskötare  ____ 

 

Förskollärare  ____ 

  

Annat  ____ 

 

 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare? 

Kryssa för ett alternativ  

 
1–5 år  ____ 

  

6–10 år  ____ 

   

11–15 år  ____ 

  

+15 år  ____ 

 

 

3. Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare på denna 

förskola? 

Kryssa för ett alternativ  

 

1–5 år  ____ 

  

6–10 år  ____ 

   

11–15 år  ____ 

  

+15 år  ____ 
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4. Anser du att följande aspekter stämmer överens med din syn på 

begreppet kvalité i förskolan?  

 

 Antalet barn i förhållande till personal         

 

 Innehållet i verksamheten är kopplat till läroplanen  

        

 Att ha tillgång till utbildade förskollärare    

 

 Att det finns en samsyn kring begreppet kvalité mellan mig och mina kollegor

        

 Tid för planering        

      

Kryssa för ett alternativ 

 

Alla ovanstående   ____ 

 

Några av ovanstående   ____ 

 

Inga ovanstående   ____ 

 

Vet ej    ____ 

 

 

5. Anser du dig ha kännedom om läroplanen och dess innehåll? 

Kryssa för ett alternativ  

 

Instämmer helt  ____ 

 

Instämmer delvis  ____ 

 

Instämmer i låg grad  ____ 

 

Instämmer inte  ____ 
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6. Uppfattar du att du har kunskap om vad ett systematiskt kvalitetsarbete 

innebär? 

Kryssa för ett alternativ  

 

Instämmer helt  ____ 

 

Instämmer delvis   ____             

 

Instämmer i låg grad     ____           

 

Instämmer inte  ____ 

 

 

7. Uppfattar du att det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till utvecklandet 

av förskolans kvalité? 

Kryssa för ett alternativ  

 

Instämmer helt  ____ 

 

Instämmer delvis  ____ 

 

Instämmer i låg grad  ____ 

 

Instämmer inte  ____ 

  

 

8. För vem ska det systematiska kvalitetsarbetet genomföras?          

Varje aspekt graderas 1–5, där 1 motsvarar viktigast och 5 motsvarar minst viktigast.  

 

Vårdnadshavare                     1 2 3 4 5 

 

Barnen                                   1 2 3 4 5        

 

Kvalitén                                 1 2 3 4 5                
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Rektorer                                 1 2 3 4 5        

 

Arbetslaget                             1 2 3 4 5        

 

 

9. Hur viktiga anser du att följande aspekter av ett systematiskt 

kvalitetsarbete är? 

 

Varje aspekt graderas 1–5, där 1 motsvarar viktigast och 5 motsvarar minst viktigast.  

 

Uppföljning/utvärdering                 1          2     3  4 5        

 

Planering                                         1          2     3  4 5        

 

Kartläggning                                   1          2     3  4 5        

 

Kunskap                                          1          2     3  4 5        

 

Dokumentation                               1          2     3   4 5        

 

 

10. Upplever du att du ges tid och utrymme för planerandet av ett 

systematiskt kvalitetsarbete? 

Kryssa för ett alternativ  

 

Instämmer helt  ____ 

 

Instämmer delvis  ____ 

 

Instämmer i låg grad  ____ 

 

Instämmer inte  ____ 
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11. Hur ofta arbetar du med det systematiska kvalitetsarbetet? 

Kryssa för ett alternativ  

 

Som en del av den dagliga verksamheten ____ 

 

2 - 3 gånger i veckan   ____ 

 

1 gång i veckan   ____ 

 

Färre än 1 gång i veckan   ____ 

 

Aldrig    ____ 

 

 

12. Upplever du att information om det systematiska kvalitetsarbetet 

förmedlas och kommuniceras på ett bra sätt? 

 

Kryssa för ett alternativ  

 

Instämmer helt  ____ 

 

Instämmer delvis   ____ 

 

Instämmer i låg grad   ____ 

 

Instämmer inte  ____ 

 

 

13. Upplever du att du får instruktioner kring hur du ska arbeta med det 

systematiska kvalitetsarbetet i förskolan?  

 

Kryssa för ett alternativ  
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Instämmer helt  ____ 

 

Instämmer delvis  ____ 

 

Instämmer i låg grad  ____ 

 

Instämmer inte  ____ 

 

14. Upplever du att det finns skillnader kring arbetsfördelningen inom det 

systematiska kvalitetsarbetet baserat på yrkesrollen? 

Kryssa för ett alternativ  

 

Instämmer helt  ____ 

 

Instämmer delvis   ____ 

 

Instämmer i låg grad   ____ 

 

Instämmer inte  ____ 

 

 

15. Upplever du att det finns ett nära samarbete och en kommunikation 

mellan dig och dina kollegor kring det systematiska kvalitetsarbetet? 

Kryssa för ett alternativ  

 

Instämmer helt  ____ 

 

Instämmer delvis   ____ 

 

Instämmer i låg grad   ____ 

 

Instämmer inte  ____ 
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16. Skapar du underlag för det systematiska kvalitetsarbetet genom att 

dokumentera verksamheten? 

Kryssa för ett alternativ  

 

Instämmer helt  ____ 

 

Instämmer delvis  ____ 

 

Instämmer i låg grad  ____ 

 

Instämmer inte  ____ 

 

 

17. Analyserar och reflekterar du över den insamlade dokumentationen i 

samråd med barn och kollegor? 

Kryssa för ett alternativ  

 

Instämmer helt  ____ 

 

Instämmer delvis   ____ 

 

Instämmer i låg grad   ____ 

 

Instämmer inte  ____ 

 

 

 

18. Upplever du att du erbjuds kompetensutveckling eller annan strategi 

för fortbildning vid behov? 

Kryssa för ett alternativ  

 

 

Instämmer helt  ____ 
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Instämmer delvis   ____ 

 

Instämmer i låg grad   ____ 

 

Instämmer inte  ____ 

 

 

 

19. Vad upplever du att det systematiska kvalitetsarbetet genererar i för 

dig? 

Kryssa för de 3 svarsalternativ du anser stämmer bäst överens med dina upplevelser 

 

Arbetsbelastning                                                                                        ____ 

 

Kunskap                                                                                                     ____ 

 

Ordning och struktur                                                                                  ____ 

 

Möjligheten att erbjuda en mer likvärdig utbildning inom min enhet       ____ 

 

Bättre förståelse för uppdraget                                                                   ____ 

 

Kollegialt lärande                                                                                       ____ 

 

Minskad andel tid i barngrupp                                                                   ____ 

 

Stress            ____ 

 

Vi tackar ödmjukast för ditt deltagande och bidrag till vår studie! 

/Terese Mårtensson och Alexandra Bylund 
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