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Abstract 

Forskning visar att samhället efterfrågar att förskolan ska hålla en hög kvalitet och utifrån 

läroplanen ska verksamheten arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete där barnens 

utveckling och lärande följs upp. Forskning visar även att kvalitetsbegreppet är komplext och 

uppfattas olika beroende på perspektiv, upplevelser och erfarenheter.  

Studiens syfte är att skildra hur diskurser kring kvalitet i förskolan opererar i talet hos 

förskolechefer, pedagoger och föräldrar samt hur de förhåller sig till begreppet. Studien 

belyses utifrån en diskursanalytisk forskningsansats där det insamlade materialet är baserat på 

kvalitativa intervjuer med tre förskolechefer och sex pedagoger samt kvalitativa frågeformulär 

med nio föräldrar.  

Resultatet visar att två samexisterade diskurser framträder i talet kring kvalitet: 1) Omsorgs 

diskurs, där barnen och föräldrarnas trygghet, glädje och välbefinnande är i fokus. 2) Lärande 

diskurs, där barnens lärprocesser mäts i förhållande till läroplanen.  

Slutsatsen utifrån resultatet visar att det är viktigt att skapa en förskola för barnen och därmed 

utgå från barnens perspektiv på verksamheten. Förskolechefer och pedagoger uttrycker att de 

har det yttersta ansvaret för att skapa en god kvalitet i förskolan. Vidare visar resultatet att de 

faktorer som påverkar kvaliteten är pedagogens förhållningssätt och strukturella faktorer 

såsom politiker, ledning, ekonomi, läroplan, miljö, barngrupp, personaltäthet, arbetslag och 

föräldrarnas möjlighet till inflytande. Frågan som studien väcker är hur pedagogerna ska 

förhålla sig till de samexisterande diskurserna om kvalitet då det framgår att det är mätbart 

och strävar efter ett lärande samtidigt som det handlar om trygghet och barns välbefinnande.  

Ämnesord: Diskursanalys, förskolan, förskolechefer, föräldrar, kvalitet, lärande, omsorg, 

pedagoger 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi är tre studenter som läser vid lärarutbildningen på högskolan i Kristianstad med inriktning 

mot de yngre barnen. Under utbildningens gång har vi stöttat varandra till att utmanas i vår 

professionella utveckling som förskollärare och utifrån att ha samarbetat under dessa tre år vet 

vi att vi har samma ambitioner och synsätt. Genom att vi har fått möjlighet till att skriva tre 

har vi kunnat föra givande och omfattande diskussioner där vi tagit tillvara på varandras 

kunskaper och olika åsikter, vi har dessutom kunnat stötta och utmana varandra. Det har lett 

till ett arbete där både process och slutprodukt blivit mer omfattande och gett ett bredare och 

fördjupat innehåll. Mot bakgrund av detta står vi alla tre bakom uppsatsen som vi 

självständigt tagit ansvar för under arbetets gång samt bearbetat och arbetat fram gemensamt. 

Examensarbetet har gett oss nya kunskaper och insikter om kvalitet men framförallt en 

förståelse för att tillsammans är vi starka och att man aldrig ska ge upp hoppet.    

Vi vill tacka varandra för en fantastisk tid tillsammans under utbildningen, nu har vi nått 

slutet och plötsligt är examen nära. Många gånger har det känts som en stor uppförsbacke 

men tillsammans har vi kämpat oss upp och klarat av alla motgångar. Nu är det dags att kliva 

ut i verkligheten som förskollärare och där möjligheterna väntar. Examensarbetet fick bli ett 

roligt, minnesvärt och givande avslut på utbildningen men vår vänskap består. Vi tackar vår 

handledare Charlotte Tullgren för att visat oss vägen in till diskursernas värld, den var krokig 

men tillsammans kom vi fram till slut. Dessutom tackar vi de deltagande förskolechefer, 

pedagoger och föräldrar som bidragit till en givande och intressant studie. Slutligen tackar vi 

våra nära och kära som stöttat oss och stått ut med att vi försvunnit in i skrivandets värld 

bakom datorer och böcker, men nu är vi äntligen tillbaka i den ”riktiga” världen.  
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1 INLEDNING 

Den här studien fokuserar på kvalitet i förskolan och de diskursiva uttryck som kan bli synliga 

i talet hos förskolechefer, pedagoger och föräldrar. Detta är ett aktuellt och intressant ämne då 

förskollärarnas pedagogiska ansvar tydliggjorts i den reviderade läroplanen för förskolan, 

vilket gett dem ett specifikt ansvar för kvalitetsarbetet. Det innebär att det är förskollärarnas 

ansvar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras och följs upp så 

att läroplanens mål och intentioner uppfylls (Skolverket, 2010).  

Efterfrågan på att utveckla kvaliteten i förskolan menar Renblad och Brodin (2012) har ökat 

från samhället och lyfter även att förskolan är en viktig period i barnens liv. Trots detta finns 

inte mycket forskning kring kvalitet i förskolan, inte heller kring vilka perspektiv på 

kvalitetsbegreppet som framställs. Utifrån den forskning Sheridan (2001) tagit del av menar hon 

att forskare (Pascle & Bertram, 1991;1994; Ramsden, 1997; Rönnerman, 1996;1998;2000; 

Granström & Lander, 1997;2000) oftast utgår från ett perspektiv när de mäter kvaliteten i 

förskola, vilket riktar sig mot barnens resultat av vad de lärt och utvecklat. Renblad och Brodin 

(2012) samt Kärrby (1995;1997;2001) uttrycker sig liknande då de menar att den forskning som 

finns kring kvalitet i förskolan fokuserar på vilka strukturella förutsättningar som påverkar 

kvaliteten samt hur verksamheten kan arbeta för att kvalitetssäkra och mäta kvalitet. Detta 

menar Sheridan (2001;2009) samt Renblad och Brodin (2012) lämnar utrymme för att studera 

och forska kring hur begreppet kvalitet definieras och hur det upplevs utifrån olika perspektiv 

beroende på skilda erfarenheter och uppfattningar. Författarna menar att ordet kvalitet 

används flitigt inom förskoleverksamheten, trots detta har det inte forskats mycket kring hur 

förskolechefer, pedagoger samt föräldrar förhåller sig till samt definierar kvalitetsbegreppet i 

förskolan.  

Den här studien består av tre delstudier där vi med hjälp av diskursanalys som teori och metod 

(vars innebörd tydliggörs i metoddelen) undersöker vilka sanningar som opererar i talet kring 

begreppet kvalitet i förskolan. Utifrån vår litteraturstudie menar förskolechefer att det som är 

avgörande för kvaliteten i förskolan är införandet av läroplanen, systematiskt kvalitetsarbete 

samt deras egen roll och ansvar (Renblad & Brodin, 2012). Föräldrarnas viktigaste motiv för 

att det ska bli kvalitet är personaltäthet, engagemang och kompetens (Kärrby, 1995). Vidare 

menar pedagogerna att barnens välbefinnande och trygghet är grunden för kvalitet (Tullgren, 

Bäckström & Österlind, 2011) och att det som har störst betydelse för att uppnå god kvalitet 

är pedagogernas förhållningssätt och samspel med barnen, där barnens behov och utveckling 
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är i centrum (Sheridan, 2001;2009). Vår ambition är att lyfta fram hur forskning, professionell 

erfarenhet samt föräldrar förhåller sig till samt definierar begreppet kvalitet i dagens förskola. 

I uppsatsen benämns förskolecheferna, pedagogerna och föräldrarna som intressenterna. 

1.1 Kvalitet i styrdokumenten 

Kvalitet är inte något som är fastställt utan är i en ständigt föränderlig process och bör därmed 

anpassas till den verklighet och tid som råder just nu. Likaså finns det olika sorters kvalitet i 

förskolan, där fokus främst ligger på måluppfyllelse. För att synliggöra kvalitet i 

verksamheten och arbeta med barnens lärande i centrum, förespråkas det att skilda perspektiv 

och tolkningar ska ges utrymme genom diskussioner där föräldrar, förskolechefer, kollegor 

samt ledningens delaktighet är betydelsefull i det systematiska kvalitetsarbetet (Skolverket, 

2012). Enligt skollagen ska verksamheten använda sig av systematiskt kvalitetsarbete för att 

kunna organisera, analysera och kontinuerligt följa upp verksamheten i förhållande till det 

som ses betydelsefullt utifrån vetenskaplig och beprövad erfarenhet (Skollagen, 2010:800). I 

den reviderade läroplanen för förskolan står det att verksamheten systematiskt och 

kontinuerligt ska arbeta med kvalitet för att skapa de bästa förutsättningarna för barnens 

utveckling och lärande. För att bidra till en god kvalitet gällande organisation, innehåll och 

genomförande är det även viktigt att utarbeta och förbättra arbetsprocesser, kunna bedöma det 

pedagogiska arbetet i relation till strävansmålen samt arbeta fram vilka åtgärder som behövs 

utifrån de resultat som kvalitetsarbetat visar. Det vill säga att kunna stödja och utmana samt få 

kunskap om hur och vad barnen lär för att bidra till ett livslångt lärande. Förskolan ska även 

vara rolig och trygg, där barnens olika förutsättningar och behov tas tillvara, där omsorg om 

barnens välbefinnande präglar verksamhetens arbete (Skolverket, 2010).  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att skildra hur diskurser kring kvalitet i förskolan opererar i talet hos 

förskolechefer, pedagoger och föräldrar samt hur de förhåller sig till begreppet.  

Huvudforskningsfrågan som uppsatsen bygger på är: 

 Vilka diskurser kring kvalitet uttrycks i respektive förskolechefer, pedagoger och 

föräldrars tal i dagens förskola? 

För att besvara huvudforskningsfrågan bygger även studien på två mer specifika 

forskningsfrågor: 

 Hur definieras begreppet kvalitet i intressenternas tal? 

 Vad uttrycker intressenterna om vad som påverkar samt skapar kvalitet i 

förskolan? 
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2 LITTERATURSTUDIE 

I litteraturgenomgången lyfts först kvalitetsbegreppets innebörd och hur det definieras utifrån 

forskning och författare genom tiderna. Därefter presenteras kvalitetsbegreppet som infördes i 

slutet på 1990-talet och hur det växt fram i förhållande till dagens kvalitet i verksamheten. 

Slutligen presenteras vad forskares studier visar att förskolechefer, pedagoger och föräldrar 

definierar och förhåller sig till kvalitetsbegreppet i förskolan och hur kvaliteten påverkas samt 

skapas i verksamheten.  

2.1 Vad innebär begreppet kvalitet 

Det har gjorts mycket forskning inom området och det är omöjligt att redovisa allt, därför 

behandlar uppsatsen litteratur som är relevant för att ge en bild av kvalitet i förskolan och de 

olika perspektiv som finns. Begreppet kvalitet i denna uppsats syftar till den kvalitet som 

finns inom den pedagogiska verksamheten och hur den tar fasta i förskolan och därmed inte 

vad kvalitet är i allmänhet. 

2.1.1 Vad är kvalitet 

Kvalitet betyder enligt svenska akademiens ordbok “värde”, “egenskap”, “sort” och 

“beskaffenhet” (Svenska akademiens ordbok, 2013). Det finns många definitioner av kvalitet 

och det är ett dynamiskt begrepp då det associeras med en viss situation, tidsperiod och visst 

socialt och kulturellt sammanhang (Kärrby, 1997). Vidare menar Dahlberg (2001) att ordet 

kvalitet inte är neutralt då det är ett socialt konstruerat begrepp. Författaren lyfter även att 

diskursen kvalitet kan kopplas till dagens behov av att ha ordning och kontroll, och att det 

uppkommer från affärsvärlden där man vill veta om något uppfyller eller inte uppfyller 

måttstocken. Begreppet kvalitet kan enligt Bergh (2010) dessutom kopplas tillbaka till de 

antika grekerna som använde och formade kvalitetsbegreppets innebörd när de byggde 

pyramiderna och strävade efter att konstruera något som höll långsiktigt. Idag framställs 

begreppet på ett liknande sätt som grekerna gjorde då de anordnade en organisation som 

säkrade att pyramiderna byggdes som det var tänkt utifrån den kunskap som fanns. I 

förhållande till förskolans verksamhet finns en organisation som kvalitetssäkrar verksamheten 

så att det pedagogiska arbetet utförs från de mål som finns i läroplanen (Bergh, 2010). 

Författaren refererar till Strannegård (2007) som menar på att ordet kvalitet används mer och 

mer och därmed strävar många efter att begreppet måste definieras.  
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2.1.2  Hur forskare ser på kvalitet 

Sheridan (2001;2009) samt Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) 

menar att det finns två olika synsätt på kvalitet, antingen talas det om kvalitet utifrån en 

relativ syn eller en objektiv syn. Skillnaden mellan synsätten anser Sheridan (2001;2009) är 

att en relativ syn bygger på visioner om samhället, politiker och filosofer där kvalitet är 

föränderlig över tid, medan den objektiva synen fokuserar på att det finns vissa kriterier för 

vad kvalitet är och därmed kan en delad förståelse för begreppet åstadkommas. Tullgren, 

Beckström och Österlind (2011) uttrycker sig liknande då de menar att det råder två olika 

diskurser på kvalitet i dagens förskola och styrdokument. Den ena handlar om kvalitet som 

relationer och den andra handlar om kvalitet som mätbarhet. Den relationella kvaliteten är 

knuten till samspelet mellan individerna i verksamheten och den mätbara kvaliteten är de krav 

som verksamheten har för att sträva mot de mål som finns i läroplanen. Även Kärrby 

(1995;1997) menar att i verksamheten talas det om kvalitet antingen ur offentlig bemärkelse 

där kvalitet ses ur ”kundens” perspektiv eller talas det om kvalitet ur det samhälliga 

perspektivet, där kvalitet är i förhållande till de mål verksamheten strävar mot. Tullgren, et.al 

(2011) menar däremot att kvalitet kan ses som både objektiv och relativ, vilket innebär att 

föreställningar om vad kvalitet är skiljer sig mellan individerna i verksamheten, såsom barn, 

pedagoger, förskolechefer, föräldrar och politiker. Därmed menar författarna att kvalitet är 

relaterat till det samhälle vi lever i och hur människan konstruerar begreppet i olika 

situationer och sammanhang, vilket skapar den enskilda förskolans syn på kvalitet. Samtidigt 

lyfter författarna fram att det finns en objektiv syn på kvalitet där verksamheten med olika 

metoder mäter, bedömer och uppnår målen som finns i förskolan. Kärrby (1995;1997) samt 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) uttrycker sig liknande då de menar att synen och 

uppfattningarna på kvalitet kan variera mellan människor inom verksamheten beroende på 

vilken pedagogisk syn, värderingar samt prioriteringar och behov som finns. Utifrån den syn 

samhället har och som bygger på demokratiska och humanistiska värderingar menar Kärrby 

(1995;1997) att det är viktigt att ta tillvara på varje individs behov och intressen, därmed kan 

begreppet kvalitet inom verksamheten inte talas om utifrån bestämda kriterier eftersom det är 

en fråga om vilket perspektiv det ses ur.  

Enligt Asplund Carlssons, et.al (2001) kunskapsöversikt av forskning om kvalitet i förskolan, 

skiljer forskare ofta mellan strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet när de talar 

om kvalitet. Strukturkvalitet beskriver förskolans yttre faktorer som omfattar organisation och 

resurser såsom personalens kompetens, styrdokument, sammansättning av barngrupperna och 
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bemanning. Medan processkvalitet omfattar verksamhetens aktiviteter och den pedagogiska 

verksamheten, såsom samspelet mellan vuxen och barn samt mellan barn och barn, 

användning av material, verksamhetens innehåll och arbetssätt. Resultatkvalitet riktar sig 

enligt forskarnas mening mot vilken kompetens barnet har utvecklat inom förskolans olika 

områden, i förhållande till vad verksamheten har erbjudit barnet i riktning mot 

läroplansmålen. Sheridan (2001;2009) menar att kvalitet inte behöver vara det ena eller andra, 

utan kvalitet inom förskolan påverkar samt påverkas av samspelet och kommunikationen 

mellan individen och miljön, vilket innebär att kvalitet inte är begränsad till dess egenskaper.  

Kärrby (1997) menar att diskussioner om kvalitet kan ge förskolan vetenskaplig kunskap som 

bidrar till ökad insikt i förhållanden som inte personal och pedagoger är medvetna om. Det 

kan även leda till diskussioner om vad som är viktigt och aktuellt i arbetet, vilka värderingar 

personalen har och vilka mål som arbetet ska utgå från i verksamheten. Kvalitetsbegreppet är 

som tidigare nämnt komplext och Bergh (2010) menar att en annan dimension av begreppet 

formats då människan talar om kvalitet som meningsskapande, vilket får en djupare och mer 

omätbar innebörd. Liknande menar Dahlberg (2001) att diskursen kvalitet i förskolan betyder 

ett lärande som bygger på redan bestämda kunskapsmål, därmed bör begreppet diskuteras och 

författaren frågar sig om begreppet kvalitet kan användas i förskolan när samhället pratar om 

en förskola som ska rymma mångfald, subjektivitet, olika perspektiv och sammanhang. 

Vidare menar författaren att verksamheten istället bör utgå från meningsskapande diskurs som 

innefattar en förståelse för grunden i det pedagogiska arbetet samt innebörden i det som sker i 

verksamheten, vilket alltid sker i interaktion med andra utifrån barnens perspektiv. Bergh 

(2010) menar att kvalitetsbegreppet påverkas av det som händer i omvärlden, och det 

historiska perspektivet på kvalitet kan hjälpa oss att förstå begreppets komplexitet idag.  

2.2 Kvalitet i förskolan under 1990-talet tills idag 

Den förskola som utvecklades i slutet på 1900-talet innebar en förändring där barnen fick 

vidgade möjligheter till utveckling samt lärande och förskolan kompletterade samt 

kompenserade de bristande resurser som kunde finnas i barnens uppväxtmiljö (Bergh, 2010). 

Synen på fostran förändrades under 1990-talet och därmed påverkades även synen på kvalitet 

i förskolan, det var under denna tid som barnets utveckling men även ekonomiska och 

organisatoriska faktorer uppmärksammades och diskuterades. Till följd av detta kopplade 

föräldrar och personal samman kvalitet med kostnader och när kommunerna i början av 1990-

talet gjorde nedskärningar i barnomsorgen, skapade det oro att kvaliteten skulle försämras 



 12 

(Kärrby, 1995). Dock visade det sig i författarens studie att det var ledningen och 

organisationen av verksamheten som var betydelsefull för den pedagogiska kvaliteten och inte 

ekonomin. 

Fram till 1990-talet användes utvärdering som kontrollfunktion för att synliggöra om 

verksamheten uppnått de mål som satts upp om vad samhället tänkt att barnen skulle lära sig. 

Utvärderingen fick under 1990-talet en ny funktion där fokus istället riktades mot att utveckla 

arbetet i verksamheten (Lager, 2010). Det var enligt regeringens utvecklingsplan från 1997 

som introducerade kvalitetsbegreppet i förskolan och dess betydelse för verksamheten (Bergh, 

2010). Utvecklingsplanens huvudsakliga innehåll är att regeringen redogör för vilken syn de 

har på skolverksamheten samt vilka områden de prioriterar och vilka förutsättningar till hög 

kvalitet som ges för förskolan (Regeringen, 1997). Därmed fick ordet kvalitet en ny innebörd 

under år 1997 och kvalitetssäkring, kvalitetsgranskning och kvalitetsbedömning växte fram 

och ställde nya krav på verksamheten och personalen (Bergh, 2010 & Lager, 2010). När 

förskolan överfördes från det socialpolitiska området till utbildningssystemet år 1998, fick 

förskolan sin första läroplan (Renblad & Brodin, 2012), som sedan reviderades år 2010. 

Läroplanen för förskolan speglar idag den kvalitet som barnen har rätt till och synliggör det 

pedagogiska arbetet i förskolan. En god pedagogisk kvalitet är därmed en verksamhet som 

medför trygghet, delaktighet och utvecklar stimulerande miljöer som bidrar till barnens 

utveckling och lärande som behövs nu och i framtiden (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2009). Pedagogens roll, förhållningssätt, samspel med barn och föräldrar, val av metod, 

arbetsätt samt organisation av verksamhet och lärandesituationer är viktig för att skapa 

kvalitet i förskolan. Pedagogen ska även utgå från barnens perspektiv och vara lyhörd för 

deras behov och intressen för att skapa en verksamhet som tilltalar barnen och är av god 

kvalitet (Sheridan, 2001;2009).  

Tullgren, Bäckström och Österlind (2011) samt Renblad och Brodin (2012) lyfter fram att 

läroplansmålen i den reviderade läroplanen tydliggjorts och blivit mer omfattande. Vidare 

menar Tullgren et.al. (2011) att det även handlar om tydligare riktlinjer och krav på 

förskolläraren när det kommer till dokumentation, utvärdering och utveckling av 

verksamheten. Renblad och Brodin (2012) menar att synen på barn och deras utveckling samt 

barndom, lärande och lek har förändrats under de senaste årtiondena och betraktas idag som 

kompetenta och sociala individer som behöver en förskola med hög kvalitet. Det vill säga en 

förskola där verksamheten erbjuder omsorg, undervisning och fostran utifrån den kultur och 

de värderingar och normer som vårt samhälle präglas av.  
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2.3 Olika förhållningssätt till kvalitet 

Här redogörs forskning och litteratur kring pedagoger, förskolechefer och föräldrars 

förhållningssätt till kvalitet i förskolan. 

2.3.1 Förskolechefers förhållningssätt till kvalitet 

Som förskolechef kan man påverka kvaliteten i verksamheten, dels genom anställning av 

personal med god kompetens samt genom att organisera, skapa ramar och förespråka 

utveckling och samordning i det pedagogiska arbetet (Kärrby, 1992). Renblad och Brodins 

(2012) studie visar liknande resultat då de medverkande förskolecheferna anser att 

pedagogernas förhållningssätt, yrkesroll samt kompetens i förskolan har stor betydelse för 

kvaliteten. Förskolecheferna menar även att kvalitet är då pedagogerna möter, stimulerar samt 

utmanar varje enskilt barn i deras utveckling och lärande utifrån de riktlinjer som finns i 

läroplanen. Vidare menar Kärrby (1992) även att förskolechefen kan påverka förskolans 

målsättning och därmed kvaliteten genom den fostrans-, kunskaps-, omsorgs-, och 

utvecklingssyn han eller hon har. Utifrån Bergh (2010) samt Renblad och Brodins (2012) 

studier uttalar sig förskolechefer om att det som utmärker en verksamhet med kvalitet är då 

personalen inom förskolan tillsammans kommunicerar, diskuterar samt utformar 

gemensamma mål som alla är eniga om för att utveckla, förbättra och utvärdera 

verksamheten. Dessutom påpekade förskolecheferna i Renblad och Brodins (2012) studie att 

kvalitet är då personal har hög närvaro, tid för planering, lagom barngrupper och att 

verksamhetens resurser används på rätt sätt. 

Förskolecheferna i Berghs (2010) studie betonar att det är viktigt att utforma en verksamhet 

som tilltalar föräldrarna då det är de som väljer förskola och därmed måste de egenskaper 

föräldrarna värdesätter eftersträvas. Förskolecheferna anser även att deras uppdrag är att 

stötta, vara öppna och lyhörda på vad pedagogerna samt föräldrarna säger, eftersträvar och 

anser god kvalitet är, för att se till att barnen i verksamheten mår bra. Utifrån Renblad och 

Brodins (2012) studie menar förskolecheferna att inom verksamheten anses barngruppen vara 

den som speglar förskolans kvalitet då barnen är glada och tycker det är roligt i förskolan. 

Samtidigt betonar förskolecheferna att en rolig verksamhet inte behöver innebära god kvalitet 

sett ur ett vuxen och pedagogiskt perspektiv. Kvalitet anser författarna därmed kan ses utifrån 

den bemärkelsen att det handlar om vems fokus man utgår ifrån och vems fokus som är 

viktigast. Bergh (2010) menar att ledning och förskolechefer talar om kvalitet i förhållande till 

förskolan som mål-, och resultatstyrd, där fokus ligger på det mätbara. Det handlar om: 
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”effektivitet”, “resultat”, “vinst”, “nyttjande”, “kundfokus”, “delaktighet”, och “tydlighet” 

(sid. 115). 

Först och främst handlar kvalitet i verksamheten om mötet mellan pedagog och barn och hur 

pedagogerna lyckas med sitt uppdrag. Om barnen har inflytande i verksamheten blir det mer 

meningsfullt för barnen och de vill lära sig mer och blir drivande (Bergh, 2010). 

Förskolecheferna i Renblad och Brodins (2012) studie menar att det är viktigt att skapa rutiner 

och trygghet i verksamheten så att barnen känner sig delaktiga, respekterade, trygga och 

bekräftade. Därmed är kommunikation och det sociala samspelet viktigt, där pedagogerna och 

barnen bygger sitt lärande tillsammans. Dock oroar sig förskolecheferna för att den nya 

läroplanen kommer få en negativ inverkan på verksamheten, då ämnesinnehållet tydliggjorts 

och blivit mer omfattande. Förskolecheferna menar vidare att det är en stor pedagogisk 

utmaning, då det är svårt att skilja på omsorg och lärande. Som en följd av detta anser 

författarna det är viktigt att det pedagogiska arbetet bygger på en vetenskaplig grund vilket 

bidrar till att kvaliteten i förskolan höjs och därtill kommer även barnens utveckling, lärande 

och välbefinnande att öka. 

2.3.2 Pedagogers förhållningssätt till kvalitet 

Utifrån Sheridans (2001;2009) studie skiljer det sig i hur pedagogerna ser på sin egen kvalitet 

i jämförelse med det som är mätbart, då de pedagoger som anser sig ha en högre kvalitet när 

de utvärderar sig själva får lägre när de mäts med Early Childhood Envionment Rating Scale 

(ECERS), och pedagoger som anser sig ha en låg kvalitet i verksamheten rankas högre i 

mätningen med ECERS. Förskolor med hög kvalitet hade inom arbetslaget arbetat fram en 

gemensam grundsyn på vad kvalitet är, gentemot förskolor med låg kvalitet. I ett liknande 

projekt som Runeson (2004) deltagit i, där hon tillsammans med kolleger självutvärderade 

deras syn på kvalitet i verksamheten, visade resultatet att en kritisk granskning av sitt eget 

arbete genom reflektion och analys, kan bidra till en mångsidig syn på den egna förskolan. 

I Sverige är uppfattningen vanlig att personaltätheten har stor betydelse för små barns 

utveckling och för den pedagogiska kvaliteten, dock är personalens sätt att planera och 

strukturera bidragande till att verksamheten med samma personalinsats kan ta in fler barn i 

gruppen (Kärrby, 1992). I likhet menar Runeson (2004)  att personalen i verksamheten måste 

se till olika faktorer som påverkar det pedagogiska arbetet och kvaliteten i förskolan, såsom 

tidsaspekten, personaltätheten och barngruppens storlek. Däremot nämner aldrig pedagogerna 

i Sheridans (2001;2009) studie från högkvalitativa förskolor att stora barngrupper är ett hinder 
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för att genomföra en pedagogisk verksamhet. Trots att nedskärningar gjordes i förskolan där 

barngrupperna blev större, resurserna minskade och det blev färre personal, kunde kvaliteten 

ändå ökas. 

Pedagogernas utbildning och kompetens har stor betydelse för att kunna skapa en god kvalitet 

i förskolan, dessutom är det viktigt med öppenhet och medvetenhet samt att föra diskussioner 

kring hur och varför man som pedagog förhåller sig på ett visst sätt i olika situationer (Bergh, 

2010; Runeson, 2004). I likhet menar Sheridan (2001;2009) samt Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) att det krävs kompetenta pedagoger som har kunskap om de förändringar 

som skett i samhället, om hur barn lär samt vilken påverkan deras förhållningssätt har för att 

bedriva en förskola med kvalitet. Samtidigt menar författarna att det krävs att pedagogerna är 

medvetna om hur kvaliteten i verksamheten ser ut för att kunna sträva efter att utveckla den, 

likaså lyfter Bergh (2010) att mötet mellan barn och lärare är viktigt för att kunna sträva mot 

de mål som finns i läroplanen. Mot bakgrund av detta anser Sheridan (2001;2009) fokus 

ligger på att kommunicera med barnen, där deras delaktighet och inflytande integreras i 

verksamhetens utformning. Likartade slutsatser dras av Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009) som menar att kvalitet är när pedagogen vill och kan förstå barnets perspektiv, att 

pedagogen talar med barnen, är lyhörd för vad de säger och låter dem komma till tals. Enligt 

pedagogerna i Tullgren, Bäckström, Österlinds (2011) studie är kvalitet i dagens förskola när 

barnen känner trygghet, glädje och tillfredsställelse, där barnens välbefinnande och trivsel är i 

centrum. Pedagogerna fann även sig själva ansvariga för att hålla goda relationer till barnen 

och deras föräldrar, samt till sina kollegor. I detta avseende ansågs tiden vara en bidragande 

faktor då förskollärarna behöver tid till att möta varje barn och förälder, och tid för att kunna 

underlätta för barnens utveckling.  

Berghs (2010) studie visar att det är pedagogerna som har störst betydelse för kvaliteten i 

verksamheten och att pedagogerna är positiva till kvalitetsarbetet då det bidrar till en 

medvetenhet om vad de egentligen gör. Författaren menar på att pedagoger talar om kvalitet i 

termer som “kunskap”, “lärande”, “meningsskapande”, “kommunikation”, “interaktion”, 

“demokrati” och “etik och moral” (sid. 81). I likhet menar Sheridan (2001;2009) att det 

handlar om att pedagogerna intar en professionalism och utvecklar en medvetenhet samt 

upplyses med aktuell forskning för att kunna utveckla en verksamhet med god kvalitet för 

barnen.  



 16 

2.3.3 Föräldrars förhållningssätt till kvalitet 

Som en följd av att föräldrar har rätt att välja förskola har kommunernas intresse ökat för vad 

föräldrar prioriterar samt vilka behov familjen har. Kommunerna eftersträvar därmed att få 

kännedom om föräldrarnas syn på vad en förskola med god kvalitet innebär (Kärrby, 1995). I 

författarens studie framgår det att föräldrarna värderar förskolor med en pedagogisk 

utvecklande miljö då majoriteten valde alternativet “att barnen får en stimulerande miljö där 

de kan utvecklas och lära sig saker” framför “att barn får leka och ha roligt” (sid. 215). 

Föräldrar prioriterar enligt författaren i själva verket att barnet får vistas i en miljö där 

pedagoger med pedagogisk kompetens ger barnet meningsfullt lärande och erfarenheter. Dock 

visar resultatet i Renblad och Brodins (2012) studie att föräldrar prioriterar en förskola där 

deras barn mår bra och får sina behov tillgodosedda. Vidare intresserar sig föräldrarna för 

barnens sociala utveckling och deras förmåga att ta kontakt med andra och skapa sociala 

relationer. Vad barnen lärt sig är ingen betydelsefull faktor för kvaliteten i förskolan enligt 

föräldrarna i studien. 

Den största faktor som gör föräldrarna missnöjda med förskolans kvalitet i Kärrbys (1995) 

studie är låg personaltäthet och att de inte får träffa samma personal varje dag. Dock lyfter 

Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) en studie av Hagnell och Edholm 

(1998) där det visar sig att föräldrarna är nöjda med barnomsorgen trots att personaltätheten 

försämrats och barngrupperna blivit större och en bakomliggande faktor till den positiva 

inställningen kan vara att utbildningsnivån på pedagogerna samtidigt ökade under 1990-talet. 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

3 METOD 

I detta avsnitt presenteras diskursanalys som metod och teori, valda metoder för insamling av 

material samt hur vi förhållit oss till och informerat om de etiska principerna. Därefter 

redogörs de tre delstudiernas genomförande som uppsatsen bygger på samt urval och 

information om undersökningsgrupperna. Slutligen presenteras bearbetning och analys av 

materialet, studiens trovärdighet och metodkritik.  

3.1 Diskursanalys som metod och teori 

Foucault ses oftast som diskursanalysens grundare och hans tankar gav uttryck till de 

filosofiska premisserna som innebär att det inte går att få fram en korrekt sanning och därmed 

bör forskaren inte eftersträva om något är sant eller falskt. Vidare menar Foucault att fokus 

bör riktas mot hur sanning skapas inom den givna diskursen samt hur det påverkar vår 

verklighetsuppfattning (Foucault, 2003). Diskursanalys kan användas inom många områden 

och det finns ingen tydlig gräns var teorin slutar och metoden börjar utan de är 

sammanlänkade. Därmed måste de filosofiska premisserna accepteras för att kunna använda 

diskursanalys som metod i empiriska undersökningar (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

Winter Jörgensen och Phillips (2000) menar att med hjälp av diskursanalys kan både text och 

språk undersökas ur flera olika angreppsvinklar och i likhet menar Alvesson och Sköldberg 

(2008) att både samtal, yttranden och skriftliga dokument kan studeras då de är sociala texter. 

I den här studien analyserar vi intervjuer och frågeformulär utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor, där vi skildrar hur förskolechefer, pedagoger och föräldrar opererar i talet 

kring kvalitet i förskolan samt hur de förhåller sig till begreppet. Det vill säga hur begreppet 

kvalitet definieras i intressenternas tal samt vad uttrycker intressenterna kring vad som 

påverkar samt skapar kvalitet i dagens förskola. Utifrån detta synliggörs olika diskursiva 

uttryck om kvalitet och vilka sanningar som finns om kvalitet i dagens förskola.  

Diskurs definieras på många olika sätt beroende på vem som förklarar, till exempel definieras 

diskurser som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, sid. 7). Det vill säga vi skapar olika diskurser genom att beskriva olika delar av en 

begränsad värld, där studien riktar sig mot olika diskurser för kvalitet i förskolans värld. Hur 

forskare går till väga för att studerar diskurser förklarar Börjesson (2003) på följande sätt: 

”Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär, uttryckt på ytterligare ett annat sätt, 

att fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas” (sid. 21). 
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Foucault kopplar samman diskurs och makt, då han intresserar sig för de regler som sätts upp 

för vad som kan och inte kan sägas, alltså kan tankarna om kontroll, makt och disciplin 

komma att påverka intressenternas uttryck om kvalitet i förskolan (Foucault, 2003). Foucault 

menar att makt oftast är kopplat till den juridiska maktföreställningen där makt fokuserar på 

regler och förbud. Men för att kunna analysera menar Foucault att forskaren måste frigöra sig 

från den föreställningen och inte fokusera på hur makten framställs utan hur den fungerar 

(Foucault, 2008). Vidare menar Foucault att makt inte är något som finns hos individen, utan 

den finns överallt i alla relationer och förändas ständigt. Han ser inte makt som något negativt 

och är inte intresserad av att veta vem som har makten. Han vill istället veta hur människan 

påverkas av makten och att den ger ramar och regler för ett fungerande samhälle (Foucault, 

2003). För att koppla samman det med vår studie menar vi att läroplanen skapar en 

maktställning till förskolechefer, pedagoger och föräldrar då det finns ett politiskt beslut vad 

kvalitet är i förhållande till det som människan anser att barnen i dagens samhälle behöver, 

därmed symboliseras inte makt av någon speciell auktoritet utan utövas utan att vara synlig. 

Foucault (2003) menar att det ”inte finns någon kunskap oberoende av maktförhållanden, på 

samma sätt finns det inte någon makt utan kunskap” (sid. XIII).  

3.2 Insamling av material 

Huvudforskningsfrågan som studien bygger på är: Vilka diskurser kring kvalitet uttrycks i 

respektive förskolechefer, pedagoger och föräldrars tal i dagens förskola? Val av metod för 

insamling av material görs därmed i förhållande till forskningsfrågan och den valda teorin, 

vilket Trost (2010) förespråkar. Studiens intresse ligger i att förstå vad kvalitet är och betyder 

i dagens förskola och därmed synliggöra och finna variationer kring vilka uppfattningar 

intressenterna framställer att kvalitet är utifrån den värld vi lever i, vilket enligt Trost (2010) 

samt Kvale och Brinkman (2009) förutsätter kvalitativa studier. Mot bakgrund av detta bygger 

studien på kvalitativa intervjuer samt frågeformulär med öppna frågor vars avseende är att 

undersöka hur den enskilde individen uppfattar begreppet kvalitet i förskolan, där diskursiva 

uttryck framställs och blir synliga.  

3.2.1 Den kvalitativa intervjun 

Kvalitativa intervjuer bidrar till en studie där detaljerad information inom ett ämne undersöks, 

där frågor kan utvecklas samt följas upp och insikter för forskaren synliggörs utifrån den 

insamlade empirin (Denscombe, 2009). De kvalitativa intervjuerna vi genomfört är 

strukturerade och utgår från öppna frågor, vilket innebär att vi använt oss av sju förbestämda 
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frågor som ska besvaras men beroende på de intervjuades svar tillkommer olika följdfrågor 

(bilaga 1). Intervjun kännetecknas även som flexibel, där ordningen på frågorna är “fria” och 

den intervjuade kan ge öppna och utförliga svar (Denscombe, 2009).  

3.2.2 Det kvalitativa frågeformuläret 

Det finns många olika sorters frågeformulär, men huvudsakligen är syftet att samla in material 

för analys (Denscombe, 2009). Studiens syfte är att synliggöra uppfattningar om kvalitet i 

förskolan, därmed valde vi kvalitativt frågeformulär vars funktion inte är att förändra 

människans attityd eller mäta något utan det handlar om att undersöka åsikter, attityder, 

synpunkter etc. (Denscombe, 2009).  

3.3 Etiska principerna 

De forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) belyser, har som syfte att 

skydda intressenterna i undersökningen samt ställa krav på forskarens förhållningssätt för att 

tillhandahålla en studie av god kvalitet. De etiska principerna som Denscombe (2009) och 

även Trost (2010) benämner som viktiga är:   

 Informationskravet – Intressenterna informeras om studiens syfte, den metod som 

kommer användas för att samla in material till forskningen samt vilka förutsättningar 

som gäller för deras deltagande  

 Samtyckekravet – Intressenterna ger sitt godkännande till att medverka, vilket sker 

frivilligt och kan avbrytas när som 

 Konfidentialitetskravet – deltagandet och uppgifter om intressenterna skyddas  

 Nyttjandekravet – datainsamlingsmaterialet används endast till forskningsändamål. 

Intressenterna som visade intresse för att delta i vår studie informerades om de fyra etiska 

kraven i mejlet vi skickade ut (bilaga 2) där vi presenterade studiens syfte, metod och 

forskningsfrågor som uppsatsen bygger på samt anledningen till att vi valt att forska kring 

kvalitet i förskolan. För att samla in material till studien informerades förskolechefer och 

pedagoger om vilka förutsättningar som gäller för deras deltagande och att vi kommer 

använda oss av intervjuer och spela in samt anteckna under tiden. Föräldrarna som var 

intresserade av att delta i studien fick information om vad frågeformuläret innebar. I mejlet 

framgick även att intressenternas medverkan var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt 

deltagande utan några konsekvenser, likaså att deras integritet och uppgifter skyddas och 

endast används till forskningsändamål.  
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3.4 Genomförande 

Under denna rubrik presenteras val av undersökningsgrupperna samt de tre delstudiernas 

genomförande, där förskolechefer, pedagoger respektive föräldrars deltagande presenteras var 

för sig.  

3.4.1 Urval av undersökningsgrupp och kontaktfas   

Vi tog kontakt med tre förskolechefer från tre olika förskolor, sex pedagoger, varav två 

pedagoger från varje förskola samt nio föräldrar, tre från varje förskoleområde. Förskolorna 

som samtliga förskolechefer, pedagoger och föräldrar är knutna till, ligger i olika kommuner i 

södra Sverige. Val av intressenter har gjorts medvetet, då uppfattningar om kvalitet lätt kan 

influeras av andra, vilket vi har haft i åtanke och därmed strävat efter intressenter som är 

oberoende av varandra. Tidsaspekten har även påverkat val av samt antal intressenter till vår 

studie och därtill valde vi förskolechefer, pedagoger samt föräldrar som vi varit i kontakt med 

tidigare och ställdes inte inför valet att välja ut eller kontakta fler. Dessutom begränsade vi 

antalet intressenter för att både kunna få möjlighet till mångas perspektiv på begreppet 

kvalitet, samt till vad Trost (2010) påpekar om att det är viktigt att inte göra för många 

intervjuer då materialet kan bli svårt att tyda och viktiga detaljer försvinner i mängden. Totalt 

blev det 18 intressenter vars namn är fingerade: 

  

 

Fig 1: De 18 intressenter som deltagit i studien, varje förskoleområde uppdelade för sig.  

Samtliga förskolechefer, pedagoger samt föräldrar kontaktades via mejl eller personligen där 

intressenterna fick ta del av ett mejl där vi presenterade oss och gav information om 

uppsatsen. I mejlet framgick studiens syfte, forskningsfråga samt vilken metod vi valt och vad 

den innebar, samt vilka villkor för deras medverkan som gäller utifrån de fyra etiska 

principerna som tidigare nämnts att Denscombe (2009) förespråkar.  

3.4.2 Val av antal intervjuare   

Trost (2010) menar för att intervjun ska vara avslappnad och trygg bör bland annat plats och 

antal intervjuare ses över. Samtliga intervjuer har därmed genomförts av oss i par, där vi 
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turats om att intervjua. Vi valde att vara två vid intervjuerna istället för en, då vi i par kan 

komplettera varandra genom att dela på ansvaret där en av oss intervjuar och den andre 

antecknar och tillsammans ställa följdfrågor. Att vara två som intervjuar kan göra att den 

intervjuade riskerar att hamna i underläge, dock har vi som studenter inte samma 

maktposition som t.ex. forskare, vilket resulterade i att vi valde att vara två som intervjuade.  

3.4.3 Delstudie I – Kvalitativa intervjuer med förskolechefer  

Två av förskolecheferna kontaktades via mejl samt en förskolechef personligen och alla tre 

svarade ja till att delta i vår studie och kontaktades en andra gång, där datum och tid för 

intervjuerna bokades in. Platsen för intervjun valdes av förskolecheferna och ägde rum på 

deras kontor, två av intervjuerna genomfördes ostörda där inga ljud eller andra personer kom 

in. Under den tredje intervjun påverkades vi som intervjuade vid några tillfällen av ljud som 

hördes, medan förskolechefen själv var van och gjorde inga avbrott under intervjun. För att få 

ett öppet och tillåtande samt avslappnat klimat började vi intervjuerna med att presentera oss, 

vår uppsats syfte samt vem som kommer hålla i intervjun och att den andre antecknar med 

penna och papper för att inte missa viktiga delar. Dessutom försäkrade vi oss om deras 

samtycke till att använda ljudupptagare och spela in intervjun. Därefter började vi intervjun 

med att ställa frågor om deras utbildningsbakgrund och våra sju intervjufrågor samt 

följdfrågor om kvalitet i förskolan och avslutade med att tacka för deras medverkan. 

3.4.4 Delstudie II – Kvalitativa intervjuer med pedagoger 

De sex pedagogerna kontaktades via mejl och samtliga tackade ja till att delta i vår studie och 

kontaktades en andra gång där datum och tid för intervjuerna bokandes in. Platsen för 

intervjun valdes av pedagogerna, vilket resulterade i att intervjuerna ägde rum på förskolan. 

Samtliga intervjuer genomfördes ostört på förskolan avsides från barngrupp och övrig 

personal. Vi började intervjuerna med att skapa ett öppet och tillåtande klimat genom att 

presentera oss och vår undersökning samt vem som kommer hålla i intervjun och att den 

andre antecknar med penna och papper för att inte missa viktiga delar av intervjun. 

Pedagogernas rättigheter och villkor för medverkan i studien förklarades där vi fick samtycke 

från alla att spela in samtalet med ljudupptagare. Vi började intervjun med att ställa frågor om 

pedagogernas utbildningsbakgrund och därefter sju frågor samt följdfrågor om kvalitet i 

förskolan och avslutningsvis tackade vi för deras medverkan.  
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3.4.5 Delstudie III – Kvalitativt frågeformulär till föräldrar 

Innan vi skickade ut frågeformuläret till föräldrarna fick en närstående som inte har någon 

anknytning till vår studie fylla i och svara på frågorna. Syftet var att se hur lång tid det tog att 

fylla i formuläret samt vilka svar som gavs och några justeringar gjordes. Därmed menar 

Denscombe (2009) att forskaren kan göra eventuella förändringar utifrån den responsen av 

innehållet man får, för att kunna omformulera frågorna så de passar målgruppen. De nio 

deltagande föräldrarna fick frågeformuläret utskickat till sin mejladress med sju stycken 

frågor (Bilaga 3), som skickades tillbaka till oss via mejl efter en vecka.  

3.5 Bearbetning och analys 

Det insamlade intervjumaterialet från ljudupptagaren bearbetades samma dag som intervjun 

tog plats genom transkribering, där anteckningar under intervjuerna fungerade som ett stöd 

där intressanta delar samt händelser noterades, vilket resulterade i 60 sidor.  De nio 

intervjuerna bestod av 3 timmar och 38 minuter och lyssnades igenom och transkriberades där 

uppehåll och andra röstuttryck skrivits ut med tre punkter (…) i resultatdelen för att underlätta 

för läsaren. Materialet har därmed bearbetats utifrån Denscombe (2009) samt Trosts (2010) 

process, där materialet samlats in, tolkats och presenterats.  

Materialet från frågeformulären bestod av 36 sidor och har bearbetats utifrån Denscombes 

(2009) fyra kriterier för ett forskningsmässigt frågeformulär. Där materialets fullständiga-, 

samt korrekta information setts över och granskats om det täcker all nödvändig information i 

förhållande till studiens syfte och forskningsfråga. Därefter utvärderades svarsfrekvensen, det 

vill säga att frågeformuläret presenterats på ett bra sätt där intressenternas fyllt i och gett 

relevanta och informativa/omfattande svar. Slutligen har intressenternas svar i 

frågeformulären hanteras utifrån de etiska principerna, där intressenternas “integritet” 

skyddats. 

Det insamlade materialet har analyserats utifrån en diskursanalytisk forskningsansats, då 

studien fördjupar sig i hur diskurser kring kvalitet i förskolan opererar i talet hos 

förskolechefer, pedagoger och föräldrar samt hur de förhåller sig till begreppet. Därmed lästes 

det transkriberade materialet igenom ett flertal gånger, där mönster, likheter och skillnader 

synliggörs i intressenternas tal och bildat relevanta kategorier till resultatdelen i förhållande 

till studiens syfte och forskningsfrågor. Utifrån kategorierna har materialet analyserats med 
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diskursanalys som teori och metod där två samrådande diskurser framträder: 1) omsorgs 

diskurs samt 2) lärande diskurs.  

3.6 Studiens trovärdighet 

Studien syftar inte till att eftersträva om det intressenterna säger är sant, då vårt syfte är att 

synliggöra vilka “sanningar” som finns om kvalitet i förskolan, utifrån individens egna 

uppfattningar. Det vill säga att diskursanalysen som metod och teori eftersträvar att 

problematisera, visa tolkningsmöjligheter och skapa nya problem (Lund & Sundberg 2004). 

Mot bakgrund av detta är vårt förhållningssätt som forskare betydelsefullt för att den som blir 

intervjuad får fram sina svar och åsikter, det vill säga att vi har ett professionellt och sakligt 

bemötande, där egna åsikter inte synliggörs och påverkar empirins resultat medvetet 

(Denscombe, 2009; Trost 2010). 

Som ensam forskare är det svårt att bedöma arbetsprocessen (Kvale och Brinkman, 2009), 

därmed har vi vid insamling, bearbetning och framställning av resultatet alla varit delaktiga. 

Dessutom har vi varit två vid intervjuerna, vilket innebär att en intervjuat och den andra 

personen observerat och antecknat för att komplettera varandra vid intervjun. Det är viktigt att 

vara lyhörd för de svar som fås och tolka vad intressenterna menar (Trost, 2010). Därmed har 

vi använt oss av transkribering för att kunna tolka samt citera svaren så likt som intressenterna 

menar och i frågeformulären skriver föräldrarna själva, vilket gör att inga viktiga delar 

försvinner. Vi har däremot valt att utelämna pauser, fnitter, röstförändringar eller 

upprepningar av ord i resultatdelen, för att texten ska vara lättläst. Det insamlade empiriska 

materialet till studien är relevant till vårt syfte och vår forskningsfråga, vilket ökar studiens 

trovärdighet. Studien omfattas av 18 informanter, varav nio intervjuer och nio frågeformulär 

och innebär att studien undersöker ett litet område, där resultatet inte kan generaliseras utan 

Denscombe (2009) samt Trost (2010) menar att generaliseringsmötet ligger hos läsaren.   

3.7 Metodkritik 

I metodkritiken presenteras metoder för insamling av material som kunde varit aktuella för 

studien, vilka var enkäter, intervjuer med föräldrar samt observationer av rektorer och 

pedagoger i deras pedagogiska arbete. Mot bakgrund av att studiens empiri inte samlades in 

genom kvantitativa enkäter, beror för det första på att studiens syfte inte var att mäta vad flest 

säger eller anser att kvalitet är. För det andra ligger problematiken på att svaren blivit 

förbestämda och inriktade på vad vi som forskare vill ha för svar. Likaså kunde intervjuer 
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med föräldrarna gjorts men med tidsaspekten och antalet intressenter i åtanke, hade det blivit 

omöjligt att genomföra. Studiens empiri kunde även samlats in genom observationer av 

rektorer och pedagoger i förskolan för att ta reda på vad som sägs om kvalitet i vardagen och 

på planeringsmöten i verksamheten. Dock kväver denna metod mer tid, eftersom det 

förutsätter att vi som forskare måste vara med under hela dagar i flera veckor för att samla in 

liknande mängd material som fås från intervjuer. Därmed valde vi att använda oss som 

tidigare nämnts av kvalitativa intervjuer och frågeformulär. Nackdelar med intervjuer som 

insamlingsmetod av material och som vi varit väl medvetna om är bland annat att det är 

tidskrävande, svårt att analysera där relativt öppna svar ges samt att användning av 

bandspelare kan påverka och hämma intressenterna (Denscombe, 2009). 
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4 RESULTAT OCH ANALYS  

I resultatdelen redovisas sammanställningen av våra kvalitativa intervjuer och frågeformulär 

som utgick från vår huvudforskningsfråga samt två mer specifika forskningsfrågor: 

 Vilka diskurser kring kvalitet uttrycks i respektive förskolechefer, pedagoger och 

föräldrars tal i dagens förskola?                

o  Hur definieras begreppet kvalitet i intressenternas tal? 

o Vad uttrycker intressenterna om vad som påverkar samt skapar kvalitet i 

förskolan? 

Resultatet från de kvalitativa intervjuerna och frågeformulären delas upp samt redovisas i tre 

delstudier, där förskolechefer, pedagoger och föräldrar presenteras var för sig. Materialet till 

resultatdelen har samlats in och tolkats där fyra kategorier bildats och som resultatet bygger 

på: 

 Barns välbefinnande 

 Läroplan och mål 

 Personalens professionella roll 

 Strukturella faktorer 

Varje delstudies resultat avslutas med en analys där två samexisterande diskurser kring 

kvalitet framträder: 1) omsorgsdiskurs, 2) lärandediskurs.  

4.1 Delstudie I - Förskolechefer 

Här presenteras vårt insamlade material med förskolecheferna, de som deltagit är Anna, Bodil 

och Cecilia vars namn är fingerade och som arbetar i tre olika rektorsområden i tre olika 

kommuner.  

4.1.1 Barns välbefinnande 

Samtliga förskolechefer anser att kvalitet är när barnen på förskolan känner sig trygga, 

uttrycker glädje, tycker det är roligt och trivs. Cecilia berättar att kvalitet är: 

Att barnen är glada när de kommer till förskolan och kommer med tindrande ögon 

och glada miner (…) när de längtar till förskolan. (Cecilia) 

Cecilia fortsätter berätta att hon anser att det är betydelsefullt när barnen känner att det är en 

bra verksamhet och själva känner att de lär sig och utvecklas, att de känner att de kan lite mer 
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än innan. Vidare menar Anna att kvalitet i verksamheten är när barnen har lust för lärandet 

och att verksamheten kan stimulera barnen i deras utveckling och säger att: 

Trygghet och lust till lärande, då känner jag mig, då tycker jag det är kvalitet i 

verksamheten. (Anna) 

Förskolecheferna uttrycker även att det är viktigt att föräldrarna är trygga och glada och har 

ett förtroende för att lämna sina barn på förskolan. Anna och Bodil menar att föräldrarna anser 

att tryggheten är viktigast och att lärandet oftast kommer i andra hand. Bodil tillägger att 

föräldrarna ofta frågar om hur barnen har haft det, hur de har ätit och sovit, men som 

professionell pedagog måste man kunna lyfta andra saker så föräldrarna förstår att det barnen 

upplevt och lärt sig är lika viktigt. Vidare betonar hon att bemötandet är betydelsefullt för att 

vistelsen på förskolan ska bli positiv för barnet, där omsorgsbiten ska hålla hög kvalitet. 

4.1.2 Läroplan och mål 

Cecilia och Anna anser att en bra verksamhet med god kvalitet är där omsorg, trivsel, trygghet 

och glädje utgör grunden för verksamheten, där det pågår ett lärande samt att barnen utvecklas 

i riktning mot målen som finns i läroplanen. Cecilia berättar att: 

Alltså styrdokument pratar mycket om kvalitet, det är ju det de handlar om, allting i 

styrdokumenten är ju för att vi ska ha en god kvalitet på förskolan det är det ju, de 

motsäger sig liksom inte och min roll är att se till att styrdokumenten följs, att vi 

lever upp till dem målen som står där. (…) Förskolans läroplan är ju ett jättebra 

dokument verkligen, och läser man det och om alla kunde liksom få allt detta och 

alla hade… kunde bli så som det står där, så hade vi haft en annan värld tror jag, det 

är ett väldigt fint dokument. (Cecilia) 

Anna tillägger att kvalitet inte visar sig i endast en situation utan den finns under hela dagen 

och det är detta som är utgångspunkten och som ska kvalitetssäkras. Hon berättar vidare att 

kvalitet är en färskvara och därmed något verksamheten måste jobba med hela tiden, men som 

inte är lätt att synliggöra. Bodil uttrycker sig liknande då hon menar att kvalitet är när 

personalen kan se, mäta och lägga märke till att barn lär sig och utvecklas, det handlar därmed 

om att bli bättre på att visa och bevisa kvaliteten i förskolan. Vidare menar hon att det går att 

mäta trygghet och bemötande om personalen anstränger sig genom att observera och säger att: 

Allt, allt detta går att mäta och det är vi för dåliga på. Vi bara tycker en massa, det 

duger inte. (Bodil) 
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För att utveckla kvaliteten i förskolan mot de mål som finns i läroplanen menar Anna att det 

krävs utvärderingar, diskussioner, att pedagoger lär sig analysera och tar del av ny 

information, forskning samt synliggör sitt arbete för sig själv och för verksamheten men också 

för förskolechefer och föräldrar. Hon berättar att kvalitetssäkring krävs för att:   

Synliggöra att det finns ett lärande, vad finns det för lärande och hur ska vi gå vidare 

(…) man kan liksom inte luta sig tillbaka och känna att vi har en himla bra förskola 

så där behöver vi inte göra någonting, det finns inte. (…) för att få syn på kvalitet, 

jag tror den är svår att hitta själv, måste man bolla sina tankar mot andra. (Anna) 

Förskolechefens roll och ansvar nämner Bodil och Anna har förtydligats i den reviderade 

läroplanen och även begreppet kvalitet och dess innebörd. Bodil tilläger att hon är positiv till 

den reviderade läroplanen och menar att det höjer värdet på förskolan och att verksamheten 

äntligen kan jobba som hon tänkt sig. Vidare säger Bodil att hon alltid haft stora krav på sin 

personal att uppnå hög kvalitet men med läroplanens förtydligande har hon som förskolechef 

starkare mandat för att göra det hon alltid gjort. Däremot uttrycker Cecilia att den reviderade 

läroplanen först fick en negativ påverkan på förskolan, då fokus gick från fostran, omsorg och 

trygghet mot enbart lärande och där pedagoger prioriterade ämnesmålen. Numera menar hon 

att pendeln svängt om och fokus ligger på lärande, omsorg och fostran, som integreras och 

utgör en helhet. Anna tillägger att hon upplever att många pedagoger fortfarande är kvar i 

omsorgsbiten och arbetar väldigt bra med tryggheten för det är en gammal tradition men 

behöver komma framåt och få förståelse för vad lärandet är och hur förskolan kan stimulera 

lärandet utan att det blir skolinriktat. 

4.1.3 Personalens professionella roll 

Cecilia och Anna anser att kvalitet i verksamheten är närvarande, intresserade och engagerade 

pedagoger som brinner för och är stolta över sitt yrke. Dessutom menar de att det krävs 

pedagoger som är skickliga och kunniga och som kan hantera utmaningar. Vidare uttrycker 

Cecilia att: 

Personalen är egentligen A och O, det är ju det viktigaste, den enskilt viktigaste 

faktorn (…) man kan ha jättetrista lokaler och jättedåligt material men en duktig 

pedagog kan ändå göra någonting bra utav det. Man kan ha de finaste lokalerna och 

det finaste materialet, men där pågår ändå ingen bra verksamhet, så det är ju mycket 

pedagogernas inställning och kompetens… och deras sätt att organisera 

verksamheten. (Cecilia) 
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Pedagogens förhållningssätt, bemötande och kompetens menar även Anna och Bodil är det 

som skapar kvaliteten i verksamheten, de menar att det krävs att pedagogerna utgår från en 

gemensam grundsyn i det pedagogiska arbetet. Anna berättar vidare att det är viktigt att 

pedagogerna är tillåtande, tar tillvara på spontana stunder och ger barnen möjlighet till att 

utforska: 

(…) då kände jag om man tillåter så och inte bara nej du blev kladdig, nej du ska 

måla på pappret och så… Då känner jag att då har vi kvalitet när det liksom, barnet 

får utforska… det är det den vill och inte jag som pedagog som känner det blir rätt 

så geggigt och mycket att tvätta sen efteråt, de kände jag att det var kvalitet. Eller 

när jag var där uppe så var det… då hade personalen planerat att de skulle jobba med 

vatten, och så tänkte jag vad spännande då måste jag följa med ut och vara med… 

men det blev inte så mycket vatten för helt plötsligt kom det en padda hoppande… 

och då blev det svich om och det blev liksom padda(…)när barnen blir fokuserade 

på något annat att det är det som gäller va… och att man är duktig nog att göra det, 

då är det kvalitet. (Anna) 

Bodil tillägger att verksamheten ska förändras, anpassas och utvecklas utifrån barngruppens 

behov och att pedagogerna tar kvalitetsutvecklingen på allvar och ser att det som barnen gör 

resulterar i någonting och ger tillfredsställelse. För att uppnå hög kvalitet i verksamheten 

menar Bodil att det krävs utbildade förskollärare som förstår vad uppdraget innebär och att 

pedagogerna dokumenterar och reflekterar för att kunna se om det finns kvalitet i förskolan. 

Anna menar att det därmed är förskolechefens ansvar för att pedagogerna får fortbildning, ta 

del av ny information och forskning som diskuteras över gränserna, det vill säga att ta del av 

varandras kompetenser och inte bara från sin egen avdelning. Cecilia menar vidare att god 

kvalitet är när pedagogerna först och främst tittar på sig själva, sin egen roll och betydelse 

samt sin egen verksamhet, vad de kan förändra för att sedan utveckla och ta emot hjälp och 

stöttning. Hennes uppdrag som förskolechef är därmed att stötta de pedagoger eller arbetslag 

som är i behov och ge dem verktygen till att kunna utveckla och utvecklas för att det ska bli så 

bra kvalitet som möjligt. Kvalitet uttrycker Cecilia även innebär: 

Att pedagogerna känner att de utvecklas och att de också går till jobbet med glädje, 

att de trivs och känner att det här är bra och här händer bra saker som vi tycker är 

bra. (Cecilia) 
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Samtliga förskolechefer är överens om att det är viktigt att pedagogerna känner sig stolta över 

det som de presterar, att de gör rätt saker samt känner glädje för sitt arbete och att det är kul 

att gå till jobbet.  

4.1.4 Strukturella faktorer 

Faktorer som påverkar samt skapar kvalitet i förskolan poängterar Bodil är pedagogens 

utbildning, hon förespråkar fler förskollärare och menar att utifrån den viktiga förändring som 

skett i läroplanen behövs inga barnskötare i förskolan. Förskolecheferna är alla eniga om att 

pedagogen är det viktigaste redskapet för att skapa kvalitet i verksamheten. Även tidsaspekten 

är någonting som Bodil betonar och som har betydelse för verksamhetens kvalitet, det handlar 

om tid till att planera, reflektera samt dokumentera, vilket hon anser att pedagogerna är dåliga 

på att använda rationellt. Bodil tillägger att många pedagoger upplever att det administrativa 

tar för mycket tid från barngruppen och därmed uttrycker att: 

Alltså måste vi lära oss att använda de resurser vi har i förskolan. (Bodil) 

Vidare framhåller Cecilia och Anna att andra faktorer som påverkar och skapar kvalitet är 

miljön, både inomhus och utomhus såsom lokaler, material och gården, barngruppens storlek 

och sättet att organisera verksamheten. Anna säger att: 

Jag är ytterst ansvarig för verksamheten… och jag är ju den som fördelar pengar, jag 

är den som fördelar barn och så, min utgångspunkt är ju egentligen hela tiden att jag, 

det är ju alltid dialog med personalen, asså jag gör ju ingenting om jag inte har en 

dialog med personalen (…) Har jag som personal inflytande över min verksamhet, 

över mina, då engageras jag på ett annat sätt och tycker det är kul. Om någon 

bestämmer ovanför mig så är det inte lika roligt (…) Jag har ansvaret men det är vi 

tillsammans som på något sätt ska vidare. (Anna) 

Att synliggöra kvaliteten lägger samtliga förskolechefer stor vikt vid, att synliggöra kvalitet i 

förskolan påpekar Cecilia är ett dilemma och berättar: 

Dilemmat är att det pågår så mycket bra verksamhet men vi får inte ut det kanske, 

folk vet inte om det. För många är det fortfarande här man lämnar sina barn, det är 

liksom en förvaring (…) men det är fortfarande många som inte tänker att här är så 

mycket pedagogik om man inte är i världen, det är ett dilemma – att vi måste få ut 

det till alla men vet inte hur. (Cecilia) 
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Vidare berättar hon att kvalitet har ändrats genom åren och att pedagogerna i dagens förskola 

lyfter fram styrdokument och läroplanen i dokumentationerna, det handlar om att synliggöra 

och tala om för föräldrarna hur verksamheten arbetar och vad barnen lärt och utvecklat. 

Däremot uttrycker Anna att föräldrar är mätta på att verksamheten påvisar sin kvalitet hela 

tiden, utan som pedagog måste man kunna visa det som är viktigast och säger att: 

Man får liksom skrapa av det som är viktigast för föräldrarna för de är... Jag 

uppfattar de som stressade och så, så det man delger för föräldrarna måste verkligen 

vara toppen av ett isberg. (Anna) 

Anna och Cecilia betonar att förskolechefer kan påverka kvaliteten i förskolan genom att 

kvalitetssäkra, både genom kompetensutveckling för pedagogerna, anordna studiebesök, samt 

diskutera ny litteratur. Anna menar vidare att det är viktigt att tillsammans diskutera över hur 

kvaliteten i förskolan kan öka och vilka förutsättningar som finns. 

4.1.5 Analys av delstudie I - förskolecheferna 

Analysen av resultatet visar att i förskolechefernas tal framträder två diskurser kring kvalitet. 

Den första är lärandediskursen där kvalitet upplevs vara att det pågår ett lärande och att 

barnen ska utvecklas i riktning mot målen som finns i läroplanen, där kvalitet är mätbart och 

ska synliggöras. Den andra som framställs är omsorgsdiskursen där omsorg om barnen och 

föräldrarnas välbefinnande är i fokus, där kvalitet är glädje, trygghet och att barnen längtar till 

förskolan, kommer med glada miner samt tindrande ögon. Diskurserna är samexisterande och 

beroende av varandra då förskolecheferna talar om kvalitet som att barnen känner att de har 

lust till att lära samt själva känner att de utvecklas och lär sig.  

Resultatet visar därmed för att få god kvalitet i förskolan är det viktigt att verksamheten ska 

vara för barnen och utgå från barnens perspektiv i förskolan. Det innebär att omsorg, trygghet, 

glädje och lärande är grunden, där pedagogernas kompetens och förhållningssätt är avgörande 

för barnens möjligheter till välbefinnande, lärande och utveckling.  

I resultatet framgår det även att det är förskolechefens ansvar och uppdrag att se till att 

verksamheten håller god kvalitet och att läroplanens mål hålls levande i det pedagogiska 

arbetet. Det framkommer att det som påverkar och skapar kvalitet är först och främst att det 

finns kompetent och utbildad personal, då det är pedagogerna som skapar kvalitet inte vilken 

miljö eller vilket material verksamheten har tillgång till. Vidare framkommer det att 

strukturella faktorer som också påverkar är att det finns tid till att kvalitetssäkra verksamheten 



 31 

och att tiden används rationellt, att pedagogerna stöttas i sitt pedagogiska arbete, att de är 

stolta över sin verksamhet samt känner att de utvecklas och är välmående. 

4.2 Delstudie II - Pedagoger 

Här presenteras vårt insamlade material från intervjuerna med pedagogerna, de som deltagit är 

Alice, Bea, Carina, Diana, Eva och Frida vars namn är fingerade som arbetar på tre olika 

förskolor i tre olika rektorsområden i tre olika kommuner. 

4.2.1 Barns välbefinnande 

Kvalitet är enligt majoriteten av pedagogerna när barnen visar glädje vid till exempel 

hämtning och lämning eller när barnen klarat av något nytt. En betydande faktor är även 

tryggheten och att barnen mår bra, Bea menar att trygghet och glädje är en grundförutsättning 

för att barnen ska ha lust till att lära och säger: 

(...) att se till hela barnet där uppfostran, omsorg och lärandet är en helhet, inte 

specifika delar. Kvalitet för mig är att man har en riktigt bra stabil värdegrund att stå 

på, enligt min uppfattning så har man inte den så har man ingenting (…). (Bea) 

Vidare menar både Carina, Bea och Alice att kvalitet är när barnen har tilltro till sin förmåga, 

när man som pedagog ser att barnen kan, att de gör framsteg. Carina kallar detta för ”gyllene 

ögonblick” och definierar dessa ögonblick så här: 

Så att de här gyllene ögonblicken kan ju för mig vara den här, den här riktiga 

kvalitén, när man känner med barnen att man har ett sån´t här fantastiskt samspel, 

man ser att barnen, o man kan se att barnen gör nån´ting som man bara så wow. De 

är ju kvalitet (…). (Carina)  

Samtliga pedagoger uttrycker också att föräldrarna har en betydelsefull roll för att barnen ska 

känna sig trygga, därmed är det viktigt att man som pedagog samarbetar med föräldrarna så 

de är nöjda och tycker att det är en bra verksamhet. Föräldrarna ska även känna sig välkomna 

och trygga med att lämna sina barn på förskolan. Pedagogerna framhåller också att 

föräldrarna ska få veta och få insikt i vad barnen lär sig på förskolan att man som pedagog för 

en dialog med föräldrarna om barnens utveckling. Dock påpekar både Bea och Alice vikten av 

att inte enbart koppla till läroplanen vid samtal med föräldrarna för de menar att föräldrarna 

inte är intresserade av allt som står i läroplanen utan de vill höra vad barnet gjort och Alice 

säger:  
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Sen är det inte alla föräldrar, särskilt inte småbarns föräldrar som man har med på 

detta tåget då för många är det då viktigast att barnen är glada när dom lämnar dom 

och att dom har ätit och att dom har sovit och att dom har haft roligt. (Alice) 

Diana uttrycker även att närvarotid med barnen skapar stor kvalitet: 

Kvalitet borde innebära att alla barn får lika mycket tillgång till en pedagog, oavsett 

man är den lugne eller den som påkallar uppmärksamhet. (Diana) 

På liknande sätt anser Eva att kvalitet i verksamheten handlar om att alla barn får bli sedda. 

4.2.2 Läroplan och mål 

Eva menar att läroplanen är omfattande, den tar upp både normer och värden samt andra saker 

som barnen behöver ha med sig för att kunna gå vidare. Kvalitet utifrån läroplanen menar 

Bea, Alice och Eva handlar om lärande och omsorg, där fokus ligger på lärandet. Men 

pedagogerna menar att omsorgsbiten är också väldigt viktig där pedagogens förhållningssätt, 

samspel och möjlighet till att utmana barnen är av betydelse. Bea poängterar att kvalitet 

handlar om att utgå från att alla barn kan utifrån deras förutsättningar, väcka lust till att bli 

nyfikna, undersöka, utforska och leta svar, vilket ska ske i samspel med barn och pedagoger 

samt barn och barn. 

Majoriteten av pedagogerna var positiva till den reviderade läroplanen då den är har tydligare 

riktlinjer än den oreviderade och Eva säger att:  

Jag tycker det har hänt jättemycket med eh, rent med kvalitetsredovisning, att man 

har en helt annan strategi än vad vi hade innan, det var mer, ja.. det var mer görande 

tycker jag, man gjorde saker och reflekterade kanske inte lika mycket över vad man 

gjorde. Och sen skrev man en massa men det fanns inga tydliga direktiv precis för 

hur man skulle skriva. Nu vet vi mycket mer, man vill ha bevis i verksamheten till 

exempel… att det finns riktlinjer man ska följa, det här ska vi ha gått igenom i 

förskolan, kan inte hoppa över det bara. För förr tror jag det bara var att man, jaja nu 

har vi gjort detta och nu är vi nöjda, ett mer görande. (Eva) 

Vidare framhåller dock Diana, Bea och Carina att förskolläraren har fått ett helt annat ansvar 

och att kraven blivit högre, vilket ses både som bra och som mindre bra. Det har bidragit till 

en större press och fått en stressande påverkan för förskolläraren men det har även bidragit till 

medvetenhet och en utmaning i arbetet.   
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Reflektion, analys och dokumentation är tre begrepp som majoriteten av pedagogerna kopplar 

till sitt uppdrag utifrån läroplanen och som de lyfter fram som viktiga faktorer i 

kvalitetsarbetet. Carina menar att det leder till att pedagoger får ” upp ögonen mycket mer” 

för barngruppen och verksamheten på ett positivt sätt. De pedagogiska dokumentationerna 

med reflektion och analys menar Bea är viktigt för att synliggöra kvaliteten och på sikt öka 

den.  

4.2.3 Personalens professionella roll 

Som pedagog menar Bea att det är viktigt med mycket reflektioner, både i vardagen och i 

olika situationer, samt att diskutera kvalitet och hur pedagoger ser och tänker kring begreppet. 

Pedagogernas tankesätt och grundsyn är betydelsefull för vilka möjligheter barnen får i 

verksamheten. Samtliga pedagogerna lyfter även att god kvalitet i verksamheten är beroende 

på pedagogernas förhållningssätt och bemötande. Bland annat säger Frida att: 

(...) mitt förhållningssätt är att alltid utgå från barnet, det är för barnet jag är här. 

(Frida) 

Bea menar även att om pedagoger har ett gott förhållningssätt till barnen så lär sig också 

barnen i alla situationer hela dagen. Men det handlar även om förhållningssättet i arbetslaget 

och Carina framhåller att det är viktigt att personalen i arbetslaget är öppen och ärlig till 

varandra, då ett bra arbetslag bidrar till en god kvalitet. I likhet säger Bea: 

(…) i grunden måste du ha en bra personal sammansättning, som fungerar 

tillsammans, du måste ha utbildade pedagoger, alltså klimatet i personalgruppen, det 

hjälper inte att du har tre var för sig duktiga pedagoger, om de sen inte fungerar 

tillsammans (…).  (Bea) 

En närvarande pedagog som följer sitt uppdrag är något som samtliga pedagogerna menar 

höjer kvaliteten i verksamheten. Det vill säga en pedagog som är observerande, nyfiken, 

kunnig och kompetent men dessutom drivande, har lust till att lära och älskar sitt arbete. 

Kvalitet i verksamheten uttrycker Eva bland annat är:  

(…)och sen tycker jag det är den här medvetenheten om varför vi är här och vår medvetenhet 

om uppdraget, att personalen ska vara medveten om uppdraget. Det tycker jag är kvalitet. (Eva) 

Att vilja och inte sluta utvecklas som pedagog menar Bea och Carina är en viktig faktor för att 

kvaliteten ska kunna höjas, det vill säga med hjälp av fortbildning, utbildning och bokcirklar 

där pedagogerna diskuterar ny litteratur och forskning. Carina menar: 
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(…) och det gör ju också att kvaliteten stärks, om pedagogerna hela tiden följer 

med... i det som sker… och diskuterar. (Carina) 

4.2.4 Strukturella faktorer 

Samtliga pedagoger poängterar att de som arbetar i förskolan är de som skapar kvalitet, 

samtidigt är en bra och kunnig förskolechef betydelsefullt för att pedagogerna ska få de medel 

och verktyg som de är i behov av i sitt arbete. Diana menar att: 

(…) sen har vi förskolechef, alltså sitter det en förskolechef som inte riktigt vet vad 

den egentligen gör däruppe, och kommer liksom inte med feedback och kommer 

inte med någonting alls neråt, då har man svårt att kvalitetssäkra, för det är han eller 

hon som har det yttersta ansvaret att det ska ske… förändring, för det är ju en sorts 

förändring när du kvalitetssäkrar... en förbättring (…). (Diana) 

Det finns även yttre ramar som påverkar kvaliteten i verksamheten menar majoriteten av 

pedagogerna, ramar som pedagogerna själva inte kan påverka såsom tid, pengar och 

barngruppen. När det gäller barngruppen menar Alice att man som pedagog: 

(...) inte kan greppa alla barnen om man har en alldeles för stor barngrupp, man 

hinner inte oavsett hur mycket man försöker så kan man, man räcker ju inte till (…). 

(Alice) 

Det handlar även enligt Frida om hur barngruppen ser ut, vilka resurser som behövs. Mot 

bakgrund av detta så menar samtliga pedagoger att de ekonomiska resurserna påverkar 

kvaliteten, för mer pengar hade kunnat ge fler pedagoger och fler pedagoger hade gett mer tid 

till barnen och till att dokumentera och då hade kvaliteten inte blivit beroende av tidsaspekten.  

Vidare lyfter Frida att miljön också påverkar kvaliteten och säger att det är som en tredje 

pedagog, hon menar att där hon arbetar drar miljön på så vis ner deras kvalitet, men att de får 

göra det bästa utifrån de förutsättningar de har.  

4.2.5 Analys av delstudie II - pedagogerna 

Analysen av resultatet visar att i pedagogernas tal definieras och omfattas kvalitet av de 

samexisterande diskurserna. Kvalitet i lärandediskursen uttrycks som att läroplanens innehåll 

är kvalitet, där pedagogerna ska mäta, hitta bevis på vad de erbjudit och vad barnen lärt samt 

utvecklat i riktning mot läroplanens strävans mål. I omsorgsdiskursen uttrycks kvalitet vara 

omsorg om barnen och föräldrarnas välbefinnande, där barnen utstrålar glädje, är trygga, mår 
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bra, får tillgång och tid med pedagogerna samt blir sedda. I pedagogernas tal upplevs 

diskurserna vara beroende av varandra och svåra att separera då kvalitet definieras som att 

barnen ska ha tilltro till sin egen förmåga, att barnen känner tillfredställelse, får lust att lära 

och undersöka samt där barnens behov och förutsättningar tas tillvara på.  

Det framkommer att den reviderade läroplanen både har en negativ och positiv inverkan på 

pedagogerna och verksamhetens kvalitet, då pedagogernas ansvar har ökat men även gett en 

medvetenhet över det pedagogiska uppdraget. Resultatet visar för att synliggöra, 

kvalitetssäkra och öka förskolans kvalitet krävs det att pedagogerna dokumenterar, analyserar 

och reflekterar över vad verksamheten möjliggjort men även över begreppets innebörd. 

Det framgår att de strukturella faktorerna som påverkar samt skapar kvaliteten är först och 

främst de som arbetar i verksamheten. Det vill säga både pedagogernas kompetens, 

förhållningssätt och arbetslagets sammansättning men även skickliga och kunniga 

förskolechefer. Dessutom visar resultatet på att yttre ramar såsom tid, ekonomi, barngrupp 

och miljö påverkar verksamhetens kvalitet.  

4.3 Delstudie III - Föräldrar 

Här presenteras vårt insamlade material med föräldrarna, de som deltagit och vars namn är 

fingerade är Amandra, Birgitta, Carola, Desire, Emil, Fanny, Gisela, Hans och Ingela från tre 

olika förskolor som ligger i tre olika kommuner. 

4.3.1 Barns välbefinnande 

Samtliga föräldrar anser att kvalitet är när deras barn är i trygga händer på förskolan och att de 

själva känner en trygghet i att lämna sina barn under dagen. Desire och Emil menar att det är 

viktigt att det finns glädje hos barnet och att det tycker om att gå till förskolan. Emil säger att 

kvalitet i förskolan är: 

                           När mitt barn är go och glad och gillar att gå dit. (Emil) 

Gisela och Birgitta menar även att kvalitet är när barnen får ta ett steg framåt i sin personliga 

utveckling och att barnen vill lära sig mer. Därtill menar även Fanny att det ska finnas en 

meningsfullhet för barnen i det de gör samt finnas en tanke bakom det barnen erbjuds i 

verksamheten. Hans anser att vikten ligger vid ett gott samarbete samt en god kommunikation 

för att få ett välmående barn i hemmet och förskolan. Amanda poängterar även att relationen 

mellan pedagog och barn är viktig: 
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(...)Mina barn vill ha mycket närhet och känna att man kan få t.ex. sitta i knä när 

man är ledsen. Det känns som om närhet och relation till barnen är något mindre 

viktigt än att lära barnen saker. Jag tycker att man borde tala mer om det när man 

pratar om kvalitet i förskolan. (Amanda) 

4.3.2 Läroplan och mål 

Majoriteten av föräldrarna anser att dokumentationen har en stor betydelse för kvaliteten i 

verksamheten och bidrar till att barnet får utvecklas och lära sig. Emil menar att god kvalitet 

för honom och hans barn sker i en läroprocess: 

 När mitt barn blir dokumenterat (blir sett) i en läroprocess utmanas till att våga. 

(Emil) 

Fanny anser att kvaliteten skapas när barnen får vara med och utforska samt utvecklas i 

verksamhetens aktiviteter. Birgitta däremot menar att kvaliteten i förskola borde innebära ett 

lärande inför skoltiden och säger: 

Barnen får lära sig inför skoltiden, hygien, mat , kost, räkna, läsa, skriva , teckna och 

lite uppfostran. (Birgitta) 

Gisela menar att kvaliteten i förskolan styrs av dess läroplan och visar sig när hennes barn 

märkbart utvecklas och lär sig nya saker. I likhet menar Hans att kvalitet för honom innebär 

utveckling och hälsa men anser också att kvaliteten synliggörs genom de redovisade målen 

utifrån läroplanen i förskolan.  

4.3.3 Personalens professionella roll 

Emil, Gisela och Ingela anser att kvaliteten skapas när personalen har utbildning samt god 

kompetens. Desire menar att pedagogerna är nyckeln till kvalitet i förskolan och säger att: 

Pedagoger som brinner för sitt yrke och har barnen i sina tankar vad man än gör, 

nyckeln hänger på pedagogerna och deras bemötande av barn och föräldrar samt 

deras syn på uppdraget. (Desire)  

Liknande anser Carola, Ingela och Birgitta att de faktorer som skapar kvalitet i förskolan är 

när pedagoger har tid och engagerar sig i barnen samt är närvarande och skapar 

meningsfullhet. Vidare menar Ingela att vikten ligger vid att personalen skapar en trygg 

övergång för barnet samt är uppmärksam för barnets utveckling och kan hjälpa barnet vidare. 

Gisela uttrycker sig liknande genom att säga:  
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Omtanke för barnen, att kunna stimulera och möta varje barn på deras nivå, 

återkoppling och kommunikation från personalen är mycket viktigt. (Gisela) 

Även Hans och Fanny anser att en dialog med personalen är viktigt för kvaliteten i förskolan 

och att det finns möjlighet till en öppen kommunikation. Vidare anser Hans att det är 

betydelsefullt att pedagogen kan redovisa hur dagen varit samt hur barnen har agerat i olika 

situationer. Till skillnad från de andra föräldrarna lyfter Desire innebörden av låg kvalitet i 

förskolan och säger: 

Mindre bra kan upplevas när avdelningspedagogerna inte vet vad mitt barn gjort 

under dagen, bara att de på förskolan serverat korv med mos, eller när pedagogerna 

kallar mina barn vid fel namn fast de gått på förskolan i flera år (...). (Desire) 

4.3.4 Strukturella faktorer 

Desire, Emil och Gisela anser att ekonomin har en stor betydelse för kvaliteten i förskolan. De 

menar att kvalitet skapas när man satsar pengar på verksamheten samtidigt uttrycker de att de 

ekonomiska faktorerna inte ska styra förskolan och det pedagogiska arbetet. Emil uttrycker 

sig kring politikerna och säger att det saknas förståelse för innebörden av en god förskola 

något han önskar kunna påverka: 

Se till att politikerna förstår och inser att bedriva en god pedagogisk verksamhet 

kostar pengar och att det ska det få lov att göra (...). Att någon politiker 

uppmärksammat förskolan och förstått att den kan spela stor roll i utvecklingen för 

vissa barn, detta bidrar till att barnen kan utvecklas till harmoniska, kreativa och 

demokratiska människor.  (Emil) 

Liknande menar Desire att det är politiker som har det yttersta ansvaret för förskolan och att 

politikerna ska få upp ögonen för verksamheterna och att det kostar pengar. Hon menar även 

att det är ekonomin som i slutändan kan hjälpa till att höja kvaliteten.  

Birgitta, Emil och Ingela anser att barngruppens storlek påverkar förskolans kvalitet och att 

det bör finnas rätt antal pedagoger till gruppen. Vidare menar Birgitta att det är viktigt med en 

mindre barngrupp för att det är det som skapar en hög kvalitet och god pedagogik i 

verksamheten. Majoriteten av föräldrarna anser att förskolans miljö bidrar till en god kvalitet 

och det krävs bra lokaler samt en stimulerande och utmanande miljö för barnen. Hans och 

Emil menar för att det ska finnas en god kvalitet i verksamheten krävs det även en bra och 

säker miljön för barnen. Ingela och Desire lyfter att förskolechefen är annan faktor som de 
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anser påverkar samt skapar förskolans kvalitet. Vidare uttrycker Ingela och Desire att det 

krävs en stark ledare som ställer krav, ger goda arbetsvillkor för personalen samt är 

uppmuntrande och stöttar. 

Majoriteten av föräldrarna anser att deras påverkan på förskolans arbete och dess kvalitet är 

relativt liten och önskar att det finns en möjlighet till att bli involverade i förskolans arbetssätt 

mot en bättre kvalitet. Amanda, Hans och Birgitta menar dock att det finns möjlighet till att 

påverka förskolans arbete och pedagogerna på deras förskola är duktiga på att involvera 

föräldrarna. Birgitta säger att föräldrar kan: 

Komma med åsikter och förslag som sedan tas upp i föräldraföreningen som har 

stort inflytande på förskolan. (Birgitta) 

Carola anser att det är viktigt att föräldrar får vara med så mycket som möjligt och bestämma 

och önskar att föräldrarna skulle få vara med och påverka såsom att bestämma timmarna eller 

dagarna åt sitt barn själv. Även Ingela skulle vilja påverka mer i verksamheten men anser att 

som enskild förälder är det svårt: 

Ett alternativ är kanske att börja engagera sig mer i politiskt t.ex. skol och 

utbildningsnämnden inom budget som påverkar förskolan, tyvärr saknas tid för 

detta.  (Ingela) 

Gisela anser att föräldrar inte har någon inverkan på förskolan idag utan den styrs utav den 

ekonomiska biten, men hon skulle vilja kunna påverka kvaliteten i verksamheten för att ge 

hennes barn de bästa förutsättningarna men säger att hon ändå har fullt förtroende för 

personalen som arbetar där.  

4.3.5 Analys av delstudie III - föräldrarna 

Analysen av resultatet visar att föräldrarna definierar begreppet kvalitet i omsorgsdiskursen 

som trygghet, välbefinnande, glädje och närhet samt att pedagogerna ska skapa relationer till 

barnen. Föräldrarna uttrycker även kvalitet i lärandediskursen som att barnen ska lära och 

utvecklas samt utmanas i sina lärprocesser där kvalitet styrs av läroplanen. Föräldrarna 

uttrycker vidare att kvalitet är att barnen känner meningsfullhet och att pedagogerna möter 

barnen på deras nivå och stöttar dem i deras vidareutveckling. Därmed framgår det i 

föräldrarnas tal att de samexisterande diskurserna är beroende av varandra, där kvalitet är 

lärande och omsorg. Mot bakgrund av detta visar resultatet att en verksamhet med god 

kvalitet innebär att barnen får möjlighet till att stimuleras, utmanas, utvecklas och där barnens 



 39 

välbefinnande prioriteras i första hand, vilket föräldrarna uttrycker bör redovisas och 

synliggöras genom dokumentationer. 

Resultatet visar att pedagogens förhållningssätt, kompetens och utbildning är en grundpelare i 

förskolans kvalitet, och en engagerad, närvarande och medveten pedagog är vad som bör 

finnas i verksamheten. Andra strukturella faktorer som påverkar samt höjer kvalitet i 

förskolan är först och främst ekonomin och politikerna men även miljön, förskolechefen, 

barngruppens storlek, personaltäthet och vilken möjlighet föräldrar har till inflytande och 

delaktighet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Omsorgs 
diskursen 

• Barns  och föräldrars 
välbefinnande 

• Trygghet och glädje 

• Tillgång och tid till 
pedagogerna 

• Lust 

Lärande 
diskursen 

• Synliggöra och 
dokumentera barns 
lärprocesser 

• Måluppfyllelse utifrån 
läroplanen 

• Utveckling 

• Mätbarhet 

Kvalitet 

5 DISKUSSION 

I resultatdiskussionen diskuterar vi uppsatsens resultat och analyser utifrån vår 

huvudforskningsfråga samt två mer specifika forskningsfrågor där diskussionens fokus ligger 

på vilka diskursiva uttryck kring kvalitet som uttrycks i intressenternas tal, hur de definierar 

och förhåller sig till begreppet samt vad intressenterna upplever påverkar samt skapar 

förskolans kvalitet. Avslutningsvis presenteras slutsatser och förslag till fortsatt forskning.   

5.1 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionens disposition utgörs av fyra rubriker för att underlätta för läsaren om vad 

delstudiernas resultat visar och som diskuteras i förhållande till den forskning som gjorts 

inom området där slutsatser lyfts fram.  

5.1.1 De samexisterande diskurserna kring kvalitet 

Resultatet visar att intressenterna talar om samt definierar kvalitet i verksamheten som barns 

välbefinnande och som barns lärprocesser, där två samexisterande diskurser framträder inom 

förskolan:  

1) lärandediskursen, där kvalitet talas i förhållande till verksamhetens måluppfyllelse, det vill 

säga att det pågår ett lärande, att barnen utvecklas i rikting mot läroplansmålen, att kvalitet är 

mätbart och ska kvalitetssäkras genom att synliggöra samt dokumentera barnens lärprocesser 

och vad barnen blivit erbjudna.  

2) omsorgsdiskursen, där kvalitet talas i förhållande till relationer och barnens välbefinnande, 

det vill säga att kvalitet är när barnen och föräldrarna mår bra, är trygga, glada, längtar till 

förskolan, har tillgång och tid till pedagogerna, blir sedda, känner lust, får närhet och kommer 

med tindrande ögon. Dessutom framställs pedagogens förhållningssätt och strukturella 

faktorer vara det som påverkar samt skapar verksamhetens kvalitet:  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig 2: De två samrådande diskurser som framträder i hur intressenterna talar om samt förhåller sig till begreppet 

kvalitet. 
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Intressenterna upplever att båda diskurserna är kvalitet i sig, däremot är lärandediskursen 

beroende av omsorgsdiskursen, då omsorgsdiskursen är grunden för det pedagogiska arbetet 

samtidigt som fokus ligger på lärandet och det mätbara. Slutsatsen är att kvalitet inte kan 

definieras utifrån bestämda kriterier, utan en sanning framställs om att kvalitet talas utifrån de 

två samexisterande diskurserna vilket kan likna vad Dahlberg (2001) samt Kärrby (1997) 

menar med att kvalitet är i en ständig föränderlig process och är ett socialt konstruerat 

begrepp. Därmed menar vi att det handlar om vilka erfarenheter och upplevelser människan 

har och som påverkar hur människan förhåller sig till begreppet. Kärrby (1995;1997), 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) samt Berg (2010) menar på att begreppet är 

komplext och betyder och upplevs olika beroende på värderingar, prioriteringar, behov, 

pedagogisk syn samt vilket perspektiv det ses från.  

Det framgår i resultatet att det skiljs åt hur intressenterna uttrycker sig kring kvalitet i 

förskolan. I förskolechefernas tal ligger fokus på att utforma mål utifrån läroplanen för att 

bidra till barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Pedagogerna och föräldrarna 

uttrycker att fokus istället bör ligga på att utforma en verksamhet utifrån barnens intresse och 

perspektiv, så att barnen känner att de utvecklas, lär sig och mår bra för att sedan koppla till 

läroplanen. I lärandediskursen framträder en objektiv syn på hur intressenterna talar kring 

kvalitet och kan likna vad Tullgren, Beckström och Österlind (2011) uttrycker som en mätbar 

diskurs. I omsorgsdiskursen framträder en relativ syn på hur intressenterna talar kring kvalitet 

och kan likna vad författarna uttrycker som en relationell diskurs. Därmed anser vi att 

resultatet visar att kvalitet framställs som både objektiv och relativ, det vill säga att synsätten 

hänger samman. Det motsäger Sheridan (2001;2009) samt Asplund Carlsson, Pramling 

Samuelsson och Kärrby (2001) då de anser att inom verksamheten antingen talar om kvalitet 

utifrån en relativ eller en objektiv syn. Däremot framgår det även i Tullgrens et.al (2011) 

studie att det inte handlar om det ena eller andra utan föreställningarna om kvalitet är relaterat 

till det samhälle vi lever i och skiljer sig mellan individerna i verksamheten, såsom barn, 

pedagoger, förskolechefer och föräldrar. Resultatet väcker frågan hur pedagogerna ska 

förhålla sig till de samexisterande diskurserna kring kvalitet och som finns inom samma tid i 

förskolan. Det vill säga där kvalitet både är mätbart där pedagogerna strävar efter ett lärande, 

samtidigt som det handlar om trygghet och barns välbefinnande.  
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5.1.2 Faktorer som påverkar samt skapar verksamhetens kvalitet 

Resultatet av delstudierna visar att intressenterna uttrycker att det som påverkar samt skapar 

kvalitet i förskolan är tre strukturella faktorer och benämns i vår studie som pedagogerna, 

yttre-, samt inre faktorer: 

 Pedagogerna, såsom utbildning, kompetens och förhållningssätt, engagerade och 

närvarande pedagoger som bemöter, samspelar och stimulerar och utvecklar varje 

enskilt barn har störst betydelse för verksamhetens kvalitet. Dessutom höjer 

pedagogerna kvaliteten då de är stolta över verksamheten, känner att de utvecklas och 

mår bra. 

 Yttre faktorer såsom läroplan, barngruppens storlek och sammansättning, 

personaltäthet, yttre miljö, ledningen, ekonomi och politiker. 

 Inre faktorer såsom pedagogernas metoder och arbetssätt, material, inre miljö, 

föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande, en verksamhet som tilltalar 

föräldrarna och att det finns tid för personal att dokumentera, reflektera och analysera 

enskilt samt i arbetslag. 

De strukturella faktorerna uttrycker intressenterna påverkar, skapar samt påverkas av varandra 

där kvalitet inte är begränsat till dess egenskaper utan råder inom samma sanning om vad 

kvalitet i verksamheten upplevs vara. Resultatet visar att det framkommer i intressenternas tal 

att pedagogens förhållningssätt påverkar de inre faktorerna, såsom föräldrarnas möjlighet till 

delaktighet, utformning av verksamhetens miljö samt det pedagogiska arbetet. Samtidigt 

påverkar ledning, politiker och ekonomin de möjligheter pedagogen har i sitt pedagogiska 

arbete, barngruppens storlek, personaltätheten samt vilken kompetens och fortbildning 

pedagogerna får möjlighet till. Slutsatsen är att de strukturella faktorerna har en inverkan på 

hur intressenterna förhåller sig till samt uttrycker att kvalitet är i förhållande till 

omsorgsdiskursen och lärandediskursen. Det vill säga vi anser till skillnad mot Asplund 

Carlsson et.al (2001), som skiljer på begreppen strukturkvalitet, processkvalitet och 

resultatkvalitet, att kvalitet inte kan definieras med vissa kriterier eller struktureras upp som 

det ena eller andra. Utan vi menar att alla strukturella faktorerna är betydelsefulla för 

verksamhetens förutsättningar till att skapa kvalitet.  

Resultatet visar att intressenterna uttrycker att mindre barngrupper och bra miljöer underlättar 

för det pedagogiska arbetet, däremot framkommer det att den gemensamma faktorn som har 

störst betydelse för kvaliteten är pedagogen och arbetslaget. Mot bakgrund av detta visar 
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studiens resultat att det inte är tid, pengar, miljö, barngrupp eller politiker som skapar kvalitet, 

utan det är skickliga och kompetenta pedagoger som tar tillvara på varandras kompetenser och 

utformar en gemensam grundsyn som kan skapa en verksamhet med god kvalitet, trots dåliga 

lokaler och stora barngrupper. I likhet visar tidigare forskning (Kärrby, 1992;2001; Sheridan, 

2001;2009; Bergh, 2010; Tullgren, Bäckström & Österlind, 2011; Renblad & Brodin, 2012) 

att pedagogen är den faktor som påverkar samt skapar verksamhetens kvalitet och därmed är 

det viktigt hur förskolecheferna och pedagogerna samarbetar samt använder verksamhetens 

resurser. 

5.1.3 En dimension av begreppet kvalitet – som meningsskapande  

Resultatet visar att kvalitet uttrycks och definieras i termer som att barnen ska må bra, bli 

sedda, känna att de har roligt, vilja komma till förskolan, känna att de utvecklas och lär sig i 

meningsfulla sammanhang. Mot bakgrund av detta menar vi att det framgår i intressenternas 

tal att kvalitet i förskolan är att verksamheten är för barnen och utgår från barnens perspektiv. 

Vi anser att studiens resultat synliggör att kvalitetsbegreppet definieras och utvecklats i 

riktning mot vad Dahlberg (2001) anser att diskursen meningsskapande innebär. Författaren 

menar att meningsskapande leder till en verksamhet där grunden är en fördjupad förståelse av 

det pedagogiska arbetet som utförs i interaktion med andra, där verksamheten utgår från 

barnen och har fokus på processen och den kunskap barnen skapar. Sheridan (2001;2009) 

menar att forskare oftast utgår från ett perspektiv på kvalitet i förskolan, där fokus ligger på 

vad barnen lär i förhållande till det verksamheten erbjuder, inte att skapa en verksamhet som 

tilltalar barnen och studera hur barnen upplever verksamheten och är intresserade av. 

Intressenterna i vår studie uttrycker att om verksamheten ska kännas meningsfull för barnen är 

det viktigt med samarbete där föräldrarna får inflytande i verksamheten genom att 

pedagogerna är lyhörda för deras tankar och idéer samt möter deras barns behov och 

förutsättningar. Samtidigt är det viktigt med samarbete mellan pedagogerna och 

förskolecheferna för att utforma en verksamhet som barnen längtar till och som har god 

kvalitet. Bergh (2010) samt Renblad och Brodin (2012) uttrycker sig liknande då de menar att 

det är barnen som speglar förskolans kvalitet och om barnen har inflytande i verksamheten 

blir det mer meningsfullt för dem att vilja utvecklas och lära. Därmed väcks frågan som 

Dahlberg (2001) lyfter, att om verksamheten ska vara för barnen bör vi kanske prata om 

meningsskapande istället för kvalitet. Mot bakgrund av detta menar vi det innebär att sträva 

efter en förskola som rymmer en förståelse för de sanningar och olika perspektiv som finns på 

vad barnen behöver idag och i framtiden och som vi idag definierar som kvalitet. Bergh 
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(2010)  uttrycker att en annan dimension av begreppet kvalitet formats då människan talar om 

kvalitet som meningsskapande, vilket fått en djupare och mer omätbar innebörd. 

5.1.4 Pedagogerna och barnen i läroplanens maktnät 

Resultatet av vår studie visar att samtliga intressenter uttrycker att läroplanen är kvalitet och 

talar om den som en ”bibel”. Det framgår även att förskolecheferna och pedagogerna upplever 

att det är svårt och stressande att åstadkomma allt som står i den reviderade läroplanen. 

Läroplanen lyfter att verksamheten ska stimulera och utmana barnets utveckling och lärande 

samt erbjuda barnen en rolig och trygg verksamhet som ger barnen förutsättningar till ett 

livslångt lärande (Skolverket, 2010). Samtidigt visar resultatet att pedagogerna uttrycker att 

läroplanen bidragit till en medvetenhet om deras uppdrag. Liknande visar Renblad och 

Brodins (2012) studie att förskolecheferna uttrycker en oro kring den reviderade läroplanen då 

ämnesinnehållet tydliggjorts och därmed bidragit till en större pedagogisk utmaning där det är 

svårt att skilja på omsorg och lärande. Vidare uttrycker Renblad och Brodin (2012) samt 

Tullgren, Bäckström och Österlind (2011) att den reviderade läroplanen tydliggjorts och ökat 

pedagogernas ansvars kring att kvalitetssäkra verksamheten. Mot bakgrund av detta anser vi 

att en lärandediskurs samt en omsorgsdiskurs i studien framträder i läroplanen och kan liknas 

med Tullgrens, et.al (2011) slutsatser då både den mätbara diskursen samt relationella 

diskursen framträder i styrdokumentet i förhållande till kvalitetsarbetet. Vi menar på att 

läroplanen för förskolan kan liknas med hur Foucault (2003;2008) talar om makt och hur 

intressenterna uttrycker om att läroplanen skapar ett maktförhållande till dem, då det finns ett 

politiskt beslut på att förskolan visar och uppnår hög kvalitet i det vardagliga arbetet. 

Dahlberg (2009) speglar ett synsätt om att kvalitet i läroplanen skapas för att kontrollera vad 

barnen ska lära, inte att kvalitet som tidigare nämnts innebär meningsskapande för barnen. 

Däremot uttrycker Sheridan och Pramling Samuelsson (2009), Lager (2010) samt Bergh 

(2010) att läroplanen för förskolan speglar den kvalitet som barnen har rätt till, vad samhället 

tänkt att barnen ska lära samt genom att kvalitetssäkra verksamheten synliggöra det 

pedagogiska arbetet samt vilka mål som uppnåtts. 

5.1.5 Slutsats och fortsatt forskning 

Studiens resultat och litteratur menar vi visar att det inte handlar om att försöka definiera 

begreppet utan om att skildra olika perspektiv, förhållningssätt och definitioner för att 

synliggöra hur kvalitet i dagens förskola upplevs och uttrycks för att förstå begreppets 

komplexitet. Mot bakgrund av detta har vi belyst hur kvalitet upplevs, uttrycks och definieras 
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utifrån ett vuxet perspektiv och förhållningssätt där det framträder två samrådande diskurser 

kring kvalitet. Det innebär för att upprätthålla en god kvalitet och ge barnen en verksamhet 

som är trygg, rolig och lärorik, där läroplansmålen hålls levande i verksamheten, krävs det att 

verksamheten värdesätter och prioriterar barnens upplevelser. Därmed bidrar det till ett 

fortsatt intresse att forska vidare om ämnet där även barnens perspektiv belyses. Det handlar 

om att skapa kvalitet för barnen och genom att även ta del av hur barnen förhåller sig till 

begreppet och vilka uppfattningar och erfarenheter som uttrycks kunna ge en förståelse av den 

sanning som finns om vad kvalitet i förskolan innebär. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Vi börjar intervjun med att ta reda på informanternas yrkesbakgrund och deras syn på 

begreppet kvalitet. 

Informanterna:  

- Ålder & kön? 

- Utbildningsbakgrund? Vilken/vilka utbildningar och kurser har du? När tog du examen?  

Finns det någon utbildning inom området kvalitet och kvalitetsarbete? 

- Antal år inom yrket? 

 

Frågor 

1 Hur skulle du definiera kvalitet i förskolan? 

2 Vad är kvalitet i verksamheten, ge ett exempel? 

3 Vad anser du påverkar samt skapar kvaliteten i förskolan?  Utveckla.  

4 a. Hur tolkar du ditt uppdrag i förhållande till styrdokument och läroplanen när det 

gäller kvaliteten i förskolan? 

b. Hur anser du det har påverkat din uppfattning om vad kvaliteten är i förskolan?   

5 Vad anser du “kvalitet i förskolan” borde innebära? 

6 Hur anser du att man kan synliggöra kvalitet, Var och När syns kvalitet?  

 

Avslutningsvis: Har du några frågor eller något annat att tillägga? 
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Bilaga 2 

Hej. 

Vi är tre kvinnliga lärarstudenter som läser vår sista termin på lärarprogrammet vid Högskolan i 

Kristianstad, och skriver ett examensarbete inom kvalitet i förskolan. Uppsatsens studie handlar om att 

belysa vilka uppfattningar som finns om kvalitet i förskolan, bland förskolechefer, pedagoger och 

föräldrar. För att skaffa material söker vi förskolechefer, pedagoger och föräldrar som är intresserade 

av att delta i studien där vi kommer använda oss av intervjuer och frågeformulär. Vi kommer använda 

oss av bandspelare och spela in intervjuerna samt anteckna under tiden för att få möjlighet till att 

skapa en större förståelse över de svar vi får samt kunna referera korrekt. Frågeformulären skickas ut 

via mail och besvaras samt skickas tillbaka till oss över nätet. Tilläggas kan att materialet endast 

kommer användas till vår studie och det kommer även hanteras på så sätt att varje enskilds identitet 

skyddas. Likaså sker naturligtvis deltagandet frivilligt och ni har rätt att avbryta er medverkan i 

studien när som utan några konsekvenser. Anledning till att vi valde att skriva och forska kring 

kvalitet i förskolan grundar sig på vår uppfattning om att det råder olika åsikter om vad kvalitet är och 

ordet används flitigt inom förskolverksamheten, men begreppet är oftast svårt att definiera. Alltså är vi 

intresserade av att forska kring samt bidra till en helhetssyn om vilka sanningar och uttryck det finns 

om kvalitet i dagens förskola. Det vill säga ge en förståelse för de olika uppfattningar som finns på vad 

kvalitet är. Uppsatsen och intervjufrågorna bygger på huvudforskningsfrågan: Vilka diskurser kring 

kvalitet uttrycks i respektive förskolechefers, pedagogers och föräldrars tal i dagens förskola.  Vi har 

därefter två specifika forskningsfrågor som hjälp: 1) Hur definieras begreppet kvalitet i 

intressenternas tal? 2) Vad uttrycker intressenterna om vad som påverkar samt skapar kvalitet i 

förskolan? 

Vi tar gärna emot era anmälningar innan fredagen den 12 april, helst så snabbt som möjligt. Vi 

återkommer så snart vi fått in anmälningarna och ni får svar om ni kommer delta i vår studie. 

Intervjuerna och frågeformulären beräknas äga rum samt skickas ut under vecka 16 och tiden för hur 

länge intervjuerna beräknas hålla på varierar såklart men ni kan räkna med max 1 timme/intervju. 

Formuläret skickas tillbaka senast den 24 april. Vi ser fram emot ett gott samarbete tillsammans med 

er.  

Varma hälsningar Emily Nielsen, Annika Tamas och Jessica Svensson 

Vid frågor kan ni nå oss via mail 

Emily Nielsen: emily.nielsen0050@stud.hkr.se  

Annika Tamas: annika.tamas0010@stud.hkr.se  

Jessica Svensson: jessica.svensson9092@stud.hkr.se 

Vår handledare i C-uppsatsen är Charlotte Tullgren som är universitetslektor i pedagogik på 

Högskolan i Kristianstad.  

 

 

 

mailto:emily.nielsen0050@stud.hkr.se
mailto:annika.tamas0010@stud.hkr.se
mailto:jessica.svensson9092@stud.hkr.se
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Bilaga 3 

Frågeformulär till föräldrar  

”Kvalitet i förskolan”, vilka tankar väcker uttrycket för dig?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad anser du att begreppet “kvalitet i förskolan” borde innebära? 
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Vad anser du utmärker en förskola med god kvalitet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God kvalitet för ditt/dina barn är när? Beskriv en situation när du upplever god kvalitet samt en där du inte upplever 

god kvalitet. 
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Beskriv vilka möjligheter ni har till att påverka kvaliteten i förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulle ni vilja kunna påverka förskolans kvalitet mer? På vilket sätt?  
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Hur kan ni se att er förskola har kvalitet i verksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt ni vill tillägga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


