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Sammanfattning:  
 

Förskolans verksamhet ingår i skollagen och ska bedrivas som en egen skolform (1 kap.  1 §, 

SFS 2010:800). Förskolan bygger på bemötande, lärande, utveckling och ett helhetsperspektiv 

där specialpedagogens roll kan ses som betydande. Studiens syfte är att bidra med kunskap om 

det systematiska kvalitetsarbetets påverkan på förskolans utveckling av lärmiljöer utifrån 

specialpedagogiska perspektiv samt vilka effekter detta kan ha för förskolans verksamhet.  

Studien grundar sig i den sociokulturella teorin om människors lärande i interaktion med andra 

med inspiration av ett fenomenologiskt perspektiv. Semistrukturerade intervjuer med en 

specialpedagog och tre rektorer har tillsammans med en enkätundersökning med 

förskolepersonal i ett specifikt förskoleområde legat till grund för studiens empiriska underlag. 
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Studien speglar rektorernas, specialpedagogens och förskolepersonalens upplevelser av det 

systematiska kvalitetsarbetet, samt specialpedagogens roll i detta.  

Studiens resultat presenteras utifrån tre områden vilka rubriceras som respondenternas 

upplevelser av det systematiska kvalitetsarbetet, de organisatoriska förutsättningarna samt hur 

rektorer och förskolepersonal tillvaratar den specialpedagogiska kompetensen. Resultatet visar 

att specialpedagogen och rektorerna upplever sig ha en god samsyn gällande det systematiska 

kvalitetsarbetets innebörd. De upplever även att det finns ett specialpedagogiskt stöd vilket inte 

helt återspeglas i förskolepersonalens svar.  

De specialpedagogiska perspektiven och det systematiska kvalitetsarbetet konstateras vara av 

betydelse för förskolans möjlighet till utveckling av lärmiljöer. Förskolans komplexa 

verksamhet, där förskolepersonalens kompetens anses vara grundläggande för det systematiska 

kvalitetsarbetet, utgör en mångfacetterad verksamhet. Specialpedagogens roll ses som 

betydande och uppdragets behov speglas. Skollagen (2010:800) och förskolans läroplan (Lpfö 

18) belyser syftet med att följa upp och utvärdera verksamheten. Detta i syfte att förskolans 

kvalitet ska utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och 

lärande vilket studien exemplifierar. 

 

Ämnesord:  

skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete, relationellt perspektiv, inkludering, undervisning, 

förskolan. 
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Abstract: 

The Preschool's activities are included in the Education Act and shall be conducted as a separate 

form of school (first chapter 1 §, SFS 2010:800). The Preschool is based on treatment, learning, 

development and a holistic perspective where the role of the special education teacher can be 

seen as significant. The purpose of the study is to contribute with knowledge about the impact 

of systematic quality work on the preschool's development of learning environments from a 

special educational perspective and what effects this can have on preschool activities. 

 

The study is based on the socio-cultural theory of people's learning in interaction with others 

inspired by a phenomenological perspective. Semi-structured interviews with a special 

education teacher and three principals, together with a survey with preschool staff in a specific 

preschool area, formed the basis for the study's empirical basis. The study reflects the 

principals', special education teachers' and preschool staff's experiences of the systematic 

quality work, as well as the special education teacher's role in this.  

 

The analysis illustrates the principals', special education teachers' and preschool staff's 

experiences of the systematic quality work. The results of the study are presented based on three  
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areas, which are classified as the respondents' experiences of the systematic quality work, the 

organizational conditions and how principals and preschool staff utilize the special education 

competence. The results show that the special education teacher and the principals feel that they 

have a good consensus regarding the meaning of systematic quality work. They also feel that 

there is special education support, which is not fully reflected in the preschool staff's response. 

 

The special education perspectives and the systematic quality work are found to be of 

importance for the preschool's opportunity for the development of learning environments. The 

complex activities of the preschool, in which the competence of the preschool staff are 

considered fundamental to the systematic quality work, constitute a multifaceted activity. The 

role of the special education teacher is seen as significant and the needs of the assignment are 

reflected. The Education Act (2010:800) and the preschool curriculum (Lpfö 18) highlight the 

purpose of following up and evaluating the activities. This is in order for the quality of 

preschool to be developed so that each child is given the best possible conditions for 

development and learning, which the study exemplifies. 

Keywords:  

school development, systematic quality work, relational perspective, inclusion, teaching, 

preschool.  
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Förord: 

 

Detta examensarbete belyser det systematiska kvalitetsarbetets påverkan för utveckling av 

förskolans lärmiljöer. Vårt gemensamma intresse för det systematiska kvalitetsarbetets 

betydelse för denna utveckling växte fram under utbildningen till specialpedagoger vid 

högskolan i Kristianstad. Då utveckling av lärmiljöer är och alltid kommer att vara en central 

del i vårt kommande arbete ser vi de nya reflektioner och kunskaper som detta examensarbete 

har bidragit med som en bidragande grund till vår nya yrkesroll. Examensarbetet har fördelats 

på ett adekvat sätt mellan oss skribenter exempelvis gällande delarna kring den tidigare 

forskningen, metodavsnitt, teoretiska perspektiv samt insamling och bearbetning av det 

empiriska materialet. Däremot har helheten av studien bearbetats gemensamt. Under processens 

gång har ett gemensamt google dokument använts där allt skrivet material har samlats. Vi har 

med hjälp av digitala hjälpmedel haft kontinuerliga samtal där vi har bearbetat vårt material, 

därmed ser vi arbetet som gemensamt.  

Vi vill rikta ett varmt tack till våra respondenter som har möjliggjort vårt genomförande av 

studien samt till våra familjer som har stöttat oss genom hela processen. Slutligen vill vi tacka 

Catarina Grahm, universitetsadjunkt i specialpedagogik och vår handledare, för stöd, 

kommentarer och vägledning under arbetets gång. 
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1. Inledning. 
 

I föreliggande studie har vi valt att belysa förskolans systematiska arbete för kvalitetsutveckling 

samt utveckling av lärmiljöer. Enligt Skolinspektionens (2018) beskrivning av förskolans 

uppdrag har detta historiskt utvecklats från att vara en social verksamhet som främst varit 

inriktad på ett omsorgsarbete med pedagogiska inslag, till att idag beskrivas som en egen 

skolform i skollagen första kapitlet 1 §. (SFS 2010:800). Förskolans uppdrag ska syfta till att 

främja alla barns utveckling och lärande. I uppdraget beskrivs att förskolan ska vara ett 

komplement till hemmet. Skolinspektionen (2018) beskriver även hur förskolans organisation 

bör bygga på högutbildad och kompetent personal som möjliggör ett pedagogiskt lärande där 

förskolans lärmiljö och socialt samspel är viktiga inslag i de lärprocesser som barnen möter i 

förskolan.  

Wennergren och Blossing (2021) framhäver det kollegiala lärandet som en framgångsfaktor i 

utvecklingsarbetet och förklarar det som ett arbete där kollegor tillsammans undersöker 

sambanden mellan undervisning och elevers lärande. Samarbetet genomsyras av systematik, 

dokumentation, analys och kritisk granskning där man utvecklar kunskap både genom att lära 

av varandras erfarenheter och befintlig kunskap inom området. Skolutveckling handlar om att 

analysera undervisningen och lärmiljön utifrån olika typer av information som man har iakttagit 

eller samlat in (Hirsch, 2021). För att kunna göra det är dokumentation en central komponent. 

Dokumentationen kan användas för att visa på barnets utveckling, men också för att stödja och 

stimulera såväl barnets lärande som förskolepersonals utveckling av undervisning. Syftet med 

att följa upp och utvärdera den verksamhet man bedriver handlar om att få kunskap om hur 

förskolans kvalitet kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för 

utveckling och lärande (Läroplanen för förskolan [Lpfö18], 2018). Det systematiska 

kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process där förskolans personal dokumenterar, 

utvärderar och analyserar (Systematiskt kvalitetsarbete: för skolväsendet, [Skolverket, 2015]). 

Ahlberg (2015) betonar att mötet mellan individ och lärmiljö är av betydelse för känslan av att 

vara inkluderad men att det är lärmiljön och undervisningen som måste formas utifrån barnens 

behov och inte tvärtom. Nilholm (2019) menar att läroplanens (Lpfö18) skrivna definitioner av 

begreppet inkludering beskrivs som möjligheter till goda lärmiljöer och känsla av gemenskap 
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och tillhörighet. Graden av inkludering är beroende av kvaliteten på undervisningen vilken 

varierar med lärarens professionalism. Läroplanen för förskolan (Lpfö18) klargör att arbete mot 

att uppnå de nationella målen samt uppdraget att främja barns utveckling och lärande är 

förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. När det gäller 

utveckling av en förskolas kvalitet kan det enligt Scherp och Scherp (2016) handla om att förstå 

det sociala samspelets betydelse i organisationer, dvs hur organisationen påverkar en individs 

beteende.  

I kvalitetsutvecklingsarbetet har specialpedagogen som uppdrag att genomföra uppföljning och 

utvärdering samt leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att stärka verksamheten och 

dess lärmiljöer (SFS 2017:1111). Enligt Skolverket (2015) ska ett systematiskt kvalitetsarbete 

ledas av rektor och inkludera all personal i förskolan för att skapa jämställdhet och utveckling. 

Specialpedagogens roll är att medverka i arbetet med att identifiera och analysera svårigheter 

på organisations-, grupp- och individnivå (SFS  2017:1111). Skollagens fjärde kapitel 3 § (SFS 

2010:800) och läroplanen för förskolan (Lpfö18), anger att verksamhetens resultat systematiskt 

och kontinuerligt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och analyseras. Skolutveckling och 

kvalitetsarbete kan se olika ut, fokusera på olika saker och undervisningens och lärmiljöns 

kvalitet kan mätas på olika sätt. Eriksson (2021) konstaterar att det är viktigt att först ta reda på 

vad som behöver utvecklas. För att kunna utföra uppdraget att leda utvecklingsarbete behöver 

specialpedagogen kunna identifiera utvecklingsbehov men även vara insatt i hur man kan 

organisera för att skolutveckling ska bli framgångsrik (SFS 2017:1111). Enligt Jarl, m.fl. (2017) 

kännetecknas framgångsrika skolorganisationer av en verksamhet baserad på samordning och 

samförstånd, gemensamma föreställningar om vad det innebär att arbeta i den aktuella 

organisationen samt att barns lärande är i fokus där fokus bör ligga på hur undervisning och 

miljö möter individens behov och förutsättningar. Läroplanen (Lpfö18) anger att arbete för att 

systematiskt utveckla förskolans kvalitet ska ske, därför är föreliggande studie relevant utifrån 

att det inte finns några riktlinjer för hur detta ska genomföras i praktiken. 

Tidigare erfarenheter av det systematiska kvalitetsarbetet både som förskollärare och som 

blivande specialpedagoger utgör ett genuint intresse för kvalitet och organisationsutveckling. I 

föreliggande studie involveras, förutom rektorer och specialpedagog, övriga personer inom 

förskolans verksamhet som aktivt deltar inom det systematiska kvalitetsarbetet. Det vill säga 

förskollärare och barnskötare, vilka hädanefter kommer att benämnas förskolans personal. 
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Intentionen är att den föreliggande studien bidrar till att skapa en helhetsbild av hur 

specialpedagogens roll vid utvecklingen av lärmiljöer genom det systematiska kvalitetsarbetet 

kan se ut.   

1.1 Syfte och frågeställningar. 

Syftet är att bidra med kunskap om det systematiska kvalitetsarbetets påverkan på förskolans 

utveckling av lärmiljöer utifrån specialpedagogiska perspektiv samt vilka effekter dessa kan ha 

för förskolans verksamhet. Utifrån detta har följande frågeställningar skapats 

 

 Vilka upplevelser har rektorer, specialpedagog och förskolans personal inom ett 

förskoleområde av det systematiska kvalitetsarbetet? 

 Hur ser de organisatoriska förutsättningarna ut för att bedriva det systematiska 

kvalitetsarbetet inom ett förskoleområde? 

 Hur tillvaratar rektorer och förskolans personal den specialpedagogiska kompetensen 

vid det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

1.2 Centrala begrepp  

Lärmiljö: Den fysiska miljö som barnen i förskolan möter dagligen samt förhållningssätt och 

bemötande från omgivningen.    

Inkludering: Känslan hos en individ av att vara delaktig i ett pedagogiskt sammanhang, grupp 

eller en gemenskap.    

Dokumentation: Olika former av insamlad information kring genomförande av undervisning 

för att belysa barnets utveckling inom förskolans verksamhet. 

Systematiskt kvalitetsarbete: Ett skriftligt arbete som synliggör förskolans 

utvecklingsprocesser på ett systematiskt sätt där förskolans personal dokumenterar, utvärderar 

och analyserar sin verksamhet.  

Rektor: Har övergripande ansvar för förskolans verksamhet samt för den personal som arbetar 

där. Delegerar och driver verksamhetens arbete framåt.  



        
 

12 

 

2. Tidigare forskning. 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom det valda forskningsområdet. Inledningsvis 

tas forskning som berör förskolans verksamhet upp, såsom inkludering och specialpedagogik. 

Därefter belyses det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan och metoder för detta samt 

vilken betydelse ledarskapet har för denna organisation. Sökning och avgränsning för att hitta 

relevanta artiklar har varit tidskrävande och gett omfattande utfall. Det har varit lättare att finna 

forskning som berör den svenska förskolan i förhållande till internationell motsvarighet. De 

databaser som nyttjats för sökningarna är Summon och Swepub och de sökord som använts i 

förhållande till fokuserat område är skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete, systematic 

quality work, relationellt perspektiv, inkludering, undervisning, förskolan och inclusive 

teaching preschool. Dessa sökord har prövats i olika kombinationer och med olika söktekniker. 

De artiklar som valts ut har ansetts relevanta då de har berört antingen förskolan som 

verksamhet eller sökordets område.  

2.1 Förskolans uppdrag.  

Palla och Vallberg Roth (2020) beskriver förskolans pedagogiska ansats som en inkluderande 

lärmiljö där pedagogiken bland annat fokuserar på språk, kommunikation och utveckling. 

Författarnas forskningsresultat speglar en inkluderande ansats och medvetenhet hos 

pedagogerna i de förskolor som medverkade i deras studie. Studien genomfördes under tre år 

då förskollärare från flera kommuner fick svara på öppna frågor om inkludering och 

specialpedagogik. Totalt insamlades 178 förskollärares skriftliga svar som författarna sedan 

analyserade. Författarna beskriver det specialpedagogiska perspektivet som en självklar del av 

förskolans verksamhet där förskolans utveckling inom skolväsendet har genererat en 

medvetenhet i verksamheten. Thulins och Jonssons (2018) forskning utgår från två av deras 

tidigare studiers videoobservationer, gjorda med utgångspunkt i ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv på lärande. Forskarna har valt dessa observationer för att undersöka pedagogers och 

förskolebarns interaktion och samspel utifrån hur förskolläraren interagerar och tar tillvara 

barnets lärandemöjlighet. 

Thulins och Jonssons (2018) resultat visar bland annat att förskollärares ämneskompetens 

behöver stärkas för att utveckla undervisningen. Författarna beskriver förskollärarens uppdrag 
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som komplext och mångsidigt, där begreppet undervisning i förskolan belyser vad barnet 

förväntas lära sig eller upplever ha lärt sig. Förskollärarens roll blir därför att anpassa sig efter 

barnets behov och undervisningsuppdraget blir därmed föränderligt. Även formen för hur 

undervisningsbegreppet som definition varierar mellan att vara planerad till att kunna bli ett 

spontant lärande. Palla och Vallberg Roth (2020) kallar undervisningen i förskolan för 

småbarnspedagogik där förskolans lärmiljöer ska skapa utveckling, lärande och välbefinnande 

utifrån ett pedagogiskt synsätt som grundar sig i aktuell forskning.  Vidare menar författarna 

att den forskning som förskolan fokuserar på är ett inkluderande ideal där specialpedagogiken 

blir en naturlig del av verksamheten. Thulin och Jonsson (2018) styrker detta och uttrycker att 

formuleringen undervisning i förskolan är föränderlig utifrån barnet och situationen, samtidigt 

som författarna anser att förskolans pedagoger behöver ta större del av relevant forskning och 

utveckla sin didaktiska kompetens för att kunna skapa ett adekvat lärande där varje individ 

utvecklas utefter sina egna förutsättningar.   

2.2 Specialpedagogik i förskolan.   

Pallas (2019) studie om specialpedagogik i förskolan grundar sig i en innehållsanalys som 

bygger på tidigare forskning om specialpedagogik i förskolan för barn i behov av särskilt stöd. 

Forskningen grundar sig i kvalitativa datainsamlingar där 31 artiklar ingår och belyser hur 

förskolan skapar en känsla av inkludering samt hur den har möjlighet att skapa en känsla av 

välbefinnande, utveckling och lärande. Författaren menar att alla barn har rätt till stöd och till 

att ställas inför utmaningar som är anpassade efter deras behov och utveckling.  Definitionen 

av inkludering, enligt Palla (2019), innebär att fokus bör vara på barns upplevelse av att vara 

en del av helheten oavsett deras förutsättningar. Enligt författaren ingår det även i 

specialpedagogens uppdrag att ha en inkluderande syn på individens behov vilket kan ses som 

en utmaning ur ett internationellt perspektiv då inte alla länder har samsyn gällande människors 

lika värde och rättigheter. Palla (2019) uttrycker att alla barns delaktighet och 

inkluderingsbehov inte motsvarar de specialpedagogiska förväntningar i vissa länder. 

Palla (2019) förtydligar att den svenska förskolans specialpedagogik har ett mer inkluderande 

arbetssätt men är i behov av synlighet och systematisering där identifiering och dokumentation 

är relevanta metoder för att möta alla barns behov, där verksamhetens bygger broar mellan 

utbildning och omsorg. Enligt Palla (2020) kan det vara svårt att definiera specialpedagogik i 
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förskolan då det specialpedagogiska synsättet smälter samman med den traditionella 

förskolepedagogiken. Författaren beskriver i sin artikel övergripande hur forskning definierar 

specialpedagogiken inom förskolan under 8 år. Artikeln bygger på totalt 31 studier och artiklar 

där författaren har gjort en sammanfattande tematisk innehållsanalys. Resultatet visar på att 

förutom specialpedagogernas roll och uppdrag, är frågor som rör specialpedagogisk 

dokumentation av vikt. Specialpedagogisk dokumentation beskrivs som samarbete, bedömning 

och kategorisering vilka är delar som skapar möjligheter för en förskola för alla, men även 

tankar om inkludering, socialt samspel och pedagogiskt förhållningssätt är av stor vikt för 

specialpedagogiken i förskolan. Palla (2020) beskriver hur det specialpedagogiska uppdraget i 

förskolan oftast riktar sig mot barn i behov av särskilt stöd samt att specialpedagogens uppdrag 

innefattar arbete med utveckling, utredning och utvärdering på organisations-, grupp- och 

individnivå.  

2.2.1 Inkludering. 

Nilholm (2021) lyfter i en temaartikel fram aktuell forskning om inkludering där författaren 

argumenterar och reflekterar över inkluderingsbegreppets förutsättningar. Författaren belyser 

inkludering som en känsla av tillhörighet vilket betonas vara alla elevers rättighet, men han 

förtydligar också definitionen av begreppet inkludering som en förutsättning för att möta varje 

individs behov. Haug (2016) belyser i sin artikel förhållandet mellan medveten inkludering och 

om den är praktiskt genomförbar. Utifrån detta fokuserar artikeln på hur vi uppfattar och förstår 

inkludering samt vilka utmaningar som finns för att skapa en inkluderande verksamhet. 

Författaren definierar begreppet inkludering i sin artikel som en rättighet där alla elever har rätt 

till utbildning, författaren syftar på Salamancadeklarationen (Unesco, 2006) där allas lika värde 

definieras.  

Haug (2016) diskuterar begreppet utifrån olika undervisningssituationer samt vilken inverkan 

detta kan ha för individen. Författarens slutsatser är att inkludering är alla elevers rättighet och 

samtidigt som inkluderingsbegreppet bör beröra alla elever så är det inte alltid så verkligheten 

ser ut.  Likt Haug (2016) beskriver Nilholm (2021) att elevens uppfattning om delaktighet och 

känsla av tillhörighet är en signifikant del av inkluderingsbegreppet. Karlsudds (2021) 

forskning bygger på en omfattande enkätundersökning där enkätfrågorna konstruerats och 

utformats i samarbete med förskoleforskare från Finland, Island, Nederländerna, Norge och 

Sverige. Frågorna diskuterades utifrån de olika ländernas förskoleprogram och formulerades 
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gemensamt på engelska. Den svenska datainsamlingen genomfördes i två regioner med sex 

deltagande kommuner där totalt 1641 delgavs enkäten men endas 180 valde att deltaga.  Studien 

ämnar undersöka inkluderingsbegreppets betydelse. I sin artikel problematiserar Karlsudd 

(2021) inkluderingsbegreppet utifrån det pedagogiska uppdraget och uttrycker att möjligheten 

att mäta begreppet blir problematiskt då vi talar om barnets “känsla av tillhörighet”. Haug 

(2016), Karlsudd (2021) och Nilholm (2021) beskriver inkludering som en förutsättning för alla 

individers lärande och utveckling i sin helhet däremot problematiserar Nilholm (2021) hur 

begreppets innebörd kan misstolkas. Författaren anser att individer inte känner att de är 

inkluderade enbart genom att de fysiskt blir placeras i gruppen vilket verksamma pedagoger 

kan tro. Nilholm menar också att detta får konsekvenser för individen i den pedagogiska 

verksamheten då inkludering främst handlar om känslan av gemenskap och tillhörighet. 

Karlsudd (2021) belyser hur inkludering i förskolan ses som en möjlighet att skapa gemenskap 

samt se individer i deras individuella lärande. Författarens forskning bygger på att skapa 

inkluderande lärmiljöer i förskolan där resultatet bör generera ett värdefullt stöd för verksamma 

pedagoger som i sin process identifierar och analyserar sin verksamhet inom förskolans ramar. 

Nilholm (2021) menar att denna process bidrar till den diskurs som pågår kring 

inkluderingsbegreppet. Palla och Vallberg Roth (2020) i sin tur, beskriver inkludering som en 

specialpedagogisk implikation där inkluderande utbildning i förskolan kan ses som komplex 

och mångfacetterad. De hänvisar till nordiska studier inom förskolan där inkluderingens 

betydelse kan variera beroende på vilket sätt vi ser på begreppet. Det kan betraktas utifrån 

rumsligt, pedagogiskt eller ur ett socialt perspektiv beroende på individens förutsättningar 

menar författarna. Palla och Vallberg Roth (2020) beskriver hur vi ser på individens 

förutsättningar och eventuella funktionshinder inom förskolan ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. De poängterar att det är pedagogerna i verksamheten som skapar de olika 

förutsättningarna.  

2.3 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. 

Renblad och Brodin (2012) hänvisar till sin studie, vilken baseras på fokusgruppsintervjuer med 

fyra rektorer och deras syn på kvalitet i förskolan. Resultatet visar att kvalitetshöjande arbete 

är nödvändigt för förskolans utveckling samt att god kvalitet i förskolan är en bidragande faktor 

när det gäller barns hälsa och välbefinnande. Författarna hänvisar också till att annan forskning 



        
 

16 

 

inom utbildningsväsendet visar på att förskolor med hög kvalitet påverkar barnens framtida 

skolgång i ett positivt perspektiv. Renblad och Brodin (2012) menar att definitionen av kvalitet 

i förskolan till stor del beror på vem du frågar. Även Lee-Hammond och Bjervås (2020) 

förklarar termen kvalitet som problematisk och att det är ett begrepp som inte kan betraktas som 

neutralt. Ett mått på kvalitet i förskolan kan vara hur nöjda barnen och föräldrarna är med 

förskolan. Ett annat sätt att mäta är hur olika styrdokuments mål och intentioner uppfylls. 

Lee-Hammond och Bjervås (2020) utmanar diskursen om en universell och ömsesidigt förstådd 

mening av kvalitet och menar att det är nödvändigt att undersöka vad som utläses av begreppet 

i en pedagogisk praktik. Detta tematiserar författarna i olika diskurser vilka kan antas härröra 

från olika syn på lärande. "Kvalitetsdiskursen" innebär att lärande kan förstås som reproducerad 

förutbestämd kunskap, vilken förmedlas av expert på ämnet. "Meningsdiskursen" betonar i 

stället ett socialt konstruerat lärande som genereras tillsammans med andra. Lee-Hammond och 

Bjervås (2020) har i sin studie undersökt hur man ser på kvalitet i förskolan i Australien 

respektive inom förskolan i Sverige. De har utgått ifrån intervjuer med 6 förskollärare från 

vardera land. Genom dessa intervjuer identifierades vissa skillnader i hur förskollärarna i 

respektive land ser på begreppet. Resultatet visar på att just denna distinktion kring synen på 

lärande verkar vara en differentieringspunkt mellan den australienska och den svenska 

förskolepraktiken. I Australien definieras kvalitet som ett mått på hur väl barnen presterar 

utifrån uppställda krav. Således är barnen mottagare av lärande och graden av kvalitet mäts 

genom att kontrollera barnens individuella kunskaper och förmågor snarare än att reflektera 

över egen undervisning och lärmiljö. Målskrivningarna bygger på vad barnen ska uppnå och 

dokumentationen handlar om hur väl barnen presterat, vilket i jämförelse med svensk förskola 

kan ses som en motsats där målskrivningarna istället formuleras utifrån vad förskolan ska 

erbjuda och dokumentationerna ska utgöra ett underlag för hur undervisning och lärmiljö kan 

förbättras för att möjliggöra att utveckling och lärande sker. Renblad och Brodin (2014) 

konstaterar, utifrån sin studie av förskolegrupper från 30 olika förskolor från olika delar av 

Sverige, att exempel på förskolor med hög kvalitet kännetecknas av en verksamhet där 

pedagogerna interagerar med barnen genom att vara fysiskt, känslomässigt och kognitivt 

närvarande i utforskandet och meningsskapandet. Författarna framhäver vikten av 

dokumentation som ett verktyg för reflektion för att skapa stimulerande och utmanande 

lärmiljöer i förskolan.   
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2.3.1 Att dokumentera inom det systematiska kvalitetsarbetet. 

Pedagogisk dokumentation framhävs av Renblad och Brodin (2014) som ett möjligt 

tillvägagångssätt för att få ny kunskap om barns lärprocesser, vilket i sin tur kan bidra till 

insikter om hur verksamheten behöver utvecklas för att säkra och öka kvaliteten. Utvärdering 

med stöd av pedagogisk dokumentation har tre funktioner: att bidra till utveckling av ny 

kunskap, kontroll av verksamheten samt att ge information om verksamheten och därmed skapa 

legitimitet för denna. Utifrån detta resonemang är Elfström Petterssons (2018) studie intressant. 

Den har sin utgångspunkt i författarens intresse för huruvida dokumentation kan bidra till att 

producera kvalitet. Författaren kan, utifrån analys av en mall för dokumentation inom det 

systematiska kvalitetsarbetet, konstatera att en det finns risker att en mall av detta slag används 

som ett passivt verktyg. Vidare i studien föreslås att, genom att använda dokumentationerna för 

att analysera den verksamhet som erbjuds, har denna sorts struktur potential att peka ut vad 

förskolan behöver fokusera på härnäst och därigenom producera kvalitet.  

Elfström Pettersson (2018) menar att en mall kan vara hjälpsam men den kan också begränsa 

huruvida ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till ökad kvalitet. Det handlar till stor del hur 

instruktionerna är formulerade i förhållande till vilken kunskap och kompetens pedagogerna 

som ska genomföra dokumentationen har. Otydlighet i vad som förväntas kan medföra olika 

tolkningar och därmed olika sätt att dokumentera. Vad som ska dokumenteras för att bidra till 

kvalitetsutveckling är inte helt enkelt, vilket också framkommer i Renblad och Brodins (2012) 

studie. I studien belyses rektorernas uttalanden där det framgår att de är kritiska till hur 

dokumentation används idag eftersom de inte ser vad den leder till. Renblad och Brodin (2014) 

drar slutsatsen att dokumentation av barns lärande och utveckling måste vara enkel och fokusera 

på det innehåll och/eller den situation som står i fokus. Det handlar, för pedagogerna, om att 

använda sin kompetens för att utvärdera och välja den typ av dokumentation som är relevant 

för den faktiska situationen och inte göra saker svårare än vad det behöver vara. Som grupp 

beskrev exempelvis de svenska pedagogerna i Lee Hammond och Bjervås (2020) studie 

pedagogisk dokumentation som ett arbete som görs med barnen. Att involvera barn i denna 

process sågs som en viktig kvalitetsaspekt. Å andra sidan ses kvalitetsarbetet i Australien som 

ett arbete som handlar om barnen, med ett starkt fokus på att leva upp till uppställda mål.  
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2.3.2 Ledarskapets betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Öqvist och Cervantes (2018) menar att rektorer är avgörande för att skapa förutsättningar för 

en kvalitativ undervisning och lärmiljö. Ett värdefullt verktyg för organisationen av detta är det 

systematiska kvalitetsarbetet, vilket de också ansvarar för. Håkansson (2017) menar att studier 

av ledarskap i förskolan i olika delar av världen belyser samspelet mellan kvalitet i förskolan 

och hur arbetet leds. Författaren påtalar att ledarskapet är av största vikt när det gäller hur man 

organiserar för systematiskt kvalitetsarbete. Ur ledarens perspektiv handlar det systematiska 

kvalitetsarbetet om att utveckla rutiner för kontinuerlig dokumentation och uppföljning, samt 

att organisera pedagogiska diskussioner och lärande. I författarens studie, vilken baseras på en 

kvalitativ tolkning av intervjuer med elva rektorer från sex kommuner, konstateras ett samspel 

mellan kvaliteten i förskolan och hur sådant arbete bedrivs. I synnerhet framträder relationella 

och organisatoriska ledarskapsåtgärder och återkopplingar som viktiga delar av hur rektorerna 

visar vad de förväntar sig av personalen när det gäller utförandet av arbetsuppgifter i det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

Håkansson (2017) belyser vikten av att rektorerna skapar förutsättningar för att pedagogerna 

ska kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I enighet med detta menar Öqvist och 

Cervantes (2018) dessutom att en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet innefattar hur 

undervisningen organiseras i förskolan för att förbättra och utmana barns lärande och 

utveckling. Resultatet i deras studie, vilken bygger på en textanalys av 120 systematiska 

kvalitetsrapporter från förskolor i ett samhälle i norra Sverige, visar på en brist på hur rektorerna 

styr undervisningen i förskolan under hela det systematiska kvalitetsarbetet och att det finns en 

begränsad kunskap bland rektorer om vad undervisning i förskolan är. Nehezs och Blossings 

(2020) forskning belyser förskolans organisation ur ett perspektiv där ledarskap har delegerats 

för att skapa utveckling genom kollegial samverkan vilket till största delen har varit intressant 

utifrån det övergripande perspektiv som ges av organisationen. Studien bygger på olika metoder 

för organisationsutvecklingsprocesser och de komplexiteter som kan framkomma i 

dessa.   Thulin och Jonsson (2018), Liljenberg och Blossing (2021) och Nehezs och Blossing. 

(2020) beskriver pedagogernas förmågor att genomföra och driva processer inom 

organisationen som en viktig del av organisationens utvecklingsarbete. 

Samtidigt belyser Liljenberg och Blossing (2021) den relationella påverkan som pedagogernas 

behov kan ha i den sociala aspekten inom organisationens utvecklingsarbete. Författarnas 
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forskning bygger på att utforska kritiska aspekter som kan uppstå när man kombinerar 

organisationsbyggande med krav på att tillgodose lärares personliga och relationella behov i 

förhållandet till arbetet med att stärka förbättringskapaciteten inom verksamheten. Studien 

bygger på uppgifter som inhämtats i 137 intervjuer med 535 respondenter i 28 offentliga skol- 

och förskoleenheter. Resultaten i studien belyser vikten av att kombinera 

organisationsbyggande med insatser för att förbättra lärarnas förståelse för, motivation att 

främja och anpassa sig till skolorganisationens mål.  

Jederlund (2019) förtydligar i sin studie en beskrivning av de utmaningar som pedagoger och 

rektorer kan möta i skolutvecklingsarbete baserat på kollektivt lärande i arbetslag. Studien ingår 

i ett utvecklingsprojekt och bygger i huvudsak på enkätundersökning i fem arbetslag på olika 

skolor i Sverige. Författaren har särskilt intresserat sig för resultaten som rör tillit i 

interpersonella relationer. Kollegial tillit framstår som en primär förutsättning för 

gruppmedlemmars möjlighet och vilja att riskera egen sårbarhet i förändringsarbete, där 

ömsesidig öppenhet och samarbete krävs.  Om positiva förväntningar på kollegors välvilja, 

ärlighet och kompetens saknas, ställs höga krav på visionärt och uthålligt ledarskap och 

kvalificerat processtöd över tid, för att möjliggöra kollektivt lärande i arbetslag.  

2.4 Kunskapslucka  

Förskolans verksamhet följer skollagen (2010:800) och läroplanen (Lpfö18), där det anges att 

förskolan ska vara likvärdig oavsett var i landet den bedrivs. Samtidigt ska verksamheten 

systematiskt följas upp och utvärderas. Det ges inga riktlinjer för hur detta arbete ska 

genomföras i praktiken, vilket kan skapa osäkerhet för hur det ska organiseras samt skapa 

variation i kvalitetsutveckling på olika förskolor. Olika förståelse för det systematiska 

kvalitetsarbetets innebörd samt olika nivåer av kunskap och kompetens för att bedriva detta 

arbete ger upphov till att fundera kring hur detta påverkar likvärdigheten.  

Högskoleförordningen för specialpedagoger (SFS 2017:1111) beskriver att vederbörande ska 

en inneha en god kunskap gällande utvecklingsarbete. Därför kan denna kompetens ses som 

betydande i genomförandet av det systematiska kvalitetsarbetet. Detta i syfte att förskolans 

kvalitet ska utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och 

lärande. Huruvida specialpedagogens uppdrag definieras och möjliggörs styrs av rektor och 

förhoppningen är också att kunna belysa hur rektors uppdrag påverkar det systematiska 
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kvalitetsarbetet. Otydliga riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetets genomförande samt 

att specialpedagogens roll inte framgår som given och tydlig medför en komplexitet för 

verksamheten. Förhoppningen är att föreliggande studie kommer att bidra med kunskap om den 

specialpedagogiska kompetensens betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. 
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3. Teoretiska utgångspunkter. 

 

I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna för föreliggande studie att presenteras. 

Teorier kan fungera som redskap för att tolka och förstå egna kunskaper och erfarenheter, men 

också som verktyg för vetenskaplig kunskapsproduktion. Att teoretisera något handlar således 

om att skapa nya, eller komplettera befintliga, begreppsapparater, vilket är en viktig del av ett 

vetenskapligt arbete (Serder & Jobér, 2021). Den föreliggande studiens empiriska underlag 

bygger på rektorer, specialpedagogs och förskolepersonals upplevelser av det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskolan samt vilken roll specialpedagogen har i detta arbete. Föreliggande 

studies analys grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv med en inspiration av en 

fenomenologisk ansats där de specialpedagogiska perspektiven tas i beaktande utifrån 

lärmiljöns betydelse och specialpedagogens roll vid det systematiska kvalitetsarbetet.   

3.1 Sociokulturell teori. 

I föreliggande studie tas stöd i den sociokulturella teorin för att förstå och förklara resultatet. 

Enligt Wallerstedt (2020) bygger den sociokulturella teorin generellt på utveckling där två 

forskningsområden är mer framträdande. Enligt författaren fokuserar det första området på vad 

som sker hos människan samt hur individen utvecklas medan det andra forskningsområdet 

handlar om utveckling som drivs av lärande vid olika sociala samspel vilka utvecklar individ 

och grupp. Rubin (2021) och Säljö (2014) menar att det sociala och kommunikativa samspelet 

mellan olika individer vid lärandesituationer skapar ett socialt fenomen och hur detta studeras 

och belyses utifrån olika perspektiv som ett socialt lärande mellan individer. Nilholm (2016), 

Rubin (2021) och Säljö (2014) belyser också hur förförståelse skapar en syn på eller tankar om 

de undersökta objekten. Tankarna och synen på undersökningsobjektet menar författarna är i 

sin tur grundläggande för hur kommunikation och samspel observeras, belyses och definieras. 

Enligt Rubin (2021) är det därför av betydelse att forskaren begripliggör definitionen av 

sociokulturella tankegångar genom att belysa sammanhang, samspel, undervisning och struktur 

för det som undersöks.  

Wallerstedt (2020) och Säljö (2022) beskriver hur det sociokulturella perspektivet oftast 

förknippas med den ryske utvecklingspsykologen Lev Vygotskijs tankar om människans 



        
 

22 

 

utveckling och mognad. Författarna poängterar hur dessa tankar skapar samspel och 

förutsättningar för människans utveckling och lärande vilket är det elementära för ett 

sociokulturellt perspektiv. Enligt Säljö (2022) grundar sig förståelsen av det undersökta 

objektet i hur forskaren förstår lärande och utveckling samt hur dessa samspelar med varandra 

i alla aspekter.  Säljö (2014) beskriver den sociala kontexten mellan individer och dess 

omgivning som grundläggande för vad människan intresserar sig för vid undersökningen av ett 

objekt, och hur individer och lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv betraktas. Författaren 

menar att forskarens synsätt styrs av vilket fokus som läggs på individer och deras lärande under 

den undersökande och analyserande processen.  

Nilholm (2016) och Säljö (2014) beskriver även interaktioner mellan individer som en av 

utgångspunkterna för det sociokulturella perspektivet där lärandet och det individuella 

agerandet är av intresse att undersöka. Genom att belysa vad som sker i interaktionen mellan 

individ och kontext i förhållande till enskilda individens kompetens, agerande och samspel 

synliggörs relationen mellan dessa (Säljö, 2014). Enligt Säljö (2022) grundar sig det 

sociokulturella lärandet i erfarenhetsutbyte mellan individer. Detta kulturella utbyte mellan 

personer appliceras av den enskilda individen till dennes kunskapsbank. Säljö (2022) beskriver 

hur erfarenhetsutbytet genererar ett lärande där individen utvecklas och skapar sig nya 

erfarenheter och förmågor utifrån den gemensamma kontexten och det sociala samspelet. Säljö 

(2022) beskriver vidare hur det sociokulturella perspektivet på individers lärande sker i det 

sociala samspelet med andra men framförallt genom kommunikationen. Den tysta 

kommunikation som författaren beskriver finns redan från barns födelse och utvecklas under 

hela individens liv. Människor interagerar med varandra genom kroppsspråk samt den verbala 

kommunikation som skapar ett aktörskap där individer agerar och interagerar med varandra 

vilket genererar utveckling. 

3.2 Fenomenologi.    

Säljö (2022) beskriver fenomenologi som ett filosofiskt perspektiv där en kunskapsteori belyser 

samspelet mellan kunskap, erfarenhet och människans medvetenhet. Enligt författaren är det 

hur individer upplever sin “livsvärld” som är centralt inom fenomenologin, vilket skapar en 

komplexitet då individer ser och upplever samma saker och situationer på olika sätt. Svensson 

och Åkerblom (2020) beskriver hur den relationella aspekten vid inlärning spelar roll främst 
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utifrån hur individer upplever och tar till sig lärandet. Författarna menar, likt Säljö (2022), att 

den individuella upplevelsen skiljer sig mellan de olika individernas tankar om ett fenomen. 

Fenomenologin är, enligt Svensson och Åkerblom (2020), ett sätt att se och analysera andra 

individers upplevelser eller ageranden vid olika situationer. Enligt författarna bygger 

fenomenologi på undersökandet av människors upplevelser och erfarenheter. Oftast används 

intervjuer som metod för att undersöka det tänkta forskningsområdet. Säljö (2022) uttrycker att 

fenomenologin undersöker flera aspekter som påverkar individen såsom händelser, kontext, 

samspel med mera. Enligt Svensson och Åkerblom (2020) samt Säljö (2022) beskrivs 

deltagarperspektivet som centralt. Författarna beskriver hur det fenomenologiska perspektivet 

grundar sig i ett aktivt deltagande där det empiriska underlaget främst riktar sig till vad som 

undersökts, vilket skapar en gemensam nämnare. Svensson och Åkerblom (2020) samt Säljö 

(2022) menar att den fenomenologiska studien grundar sig i individers upplevelse av något. 

Detta i sin tur skapar antingen likheter eller skillnader beroende på kontext och erfarenhet. 

Enligt Säljö (2022) är det av vikt att inte fokusera på individen och dennes erfarenheter, då den 

fenomenologiska forskningen ska fokusera på vad som undersöks och tankarna om detta vilket 

författaren menar kan skapa komplexitet beroende på individens tidigare erfarenheter och 

kunskapsutveckling.   

3.3 Specialpedagogiska perspektiv. 

Föreliggande studie grundar sig i det sociokulturella perspektivet med en inspiration av en 

fenomenologisk ansats, då den belyser rektorers, specialpedagogs och förskolepersonals 

upplevelser av systematiskt kvalitetsarbete samt specialpedagogens roll vid detta arbete. De 

specialpedagogiska perspektiven spelar en viktig roll i förskolans verksamhet och är därför av 

relevans för föreliggande studie. Lutz (2021) menar att de specialpedagogiska perspektiven 

(kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv och dilemmaperspektivet) beskriver och 

definierar synsätt vilket skapar förståelse och förtydligande för verksamhetens förhållningssätt. 

Författaren belyser att dessa perspektiv kan vara bärande för verksamhetens uppbyggnad och 

därmed en bidragande faktor för de svårigheter som uppstår på grund av de dilemman som kan 

uppstå mellan perspektiven.  
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3.3.1 Kategoriskt perspektiv. 

Ahlberg (2015) förklarar det kategoriska perspektivet som ett individperspektiv. Författaren 

benämner detta som ett perspektiv vilket utmärker en individs svårigheter eller på vilket sätt 

individer kategoriseras utifrån kontextens normalitetsbeskrivning. Det kategoriska perspektivet 

gällande individers svårighet beskrivs framträda tydligare inom skolans praktik än på andra 

arenor, då författaren menar att skolsystemet på ett mer angivet sätt kategoriserar individers 

kunskap. Nilholm (2020) och Lutz (2021) framhåller att det kategoriska perspektivet historiskt 

sett är väl befäst inom den pedagogiska verksamheten där den ses som väl förankrad med 

kunskapsområden som medicin, psykologi och psykiatri. Nilholm (2020) menar att inom det 

kategoriska perspektivet eftersöks vad som bör kompenseras hos individen. Persson (2019) 

beskriver hur det kategoriska perspektivet framförallt har skapat specialgrupper där elever 

antingen får enskild undervisning eller undervisning i en mindre grupp för att komma tillrätta 

med det som ska åtgärdas. Även Ahlberg (2015) och Lutz (2021) framhåller hur det kategoriska 

perspektivet fokuserar på individens svårigheter och problematik i olika sammanhang, där 

intresset ligger på individen och vad som bör kompenseras i förhållande till den lärande kontext 

som individen befinner sig i.   

3.3.2 Relationellt perspektiv. 

Nilholm (2020) anser att det relationella perspektivet grundar sig i det kategoriska perspektivet 

eftersom verksamheten historiskt sett kategoriserar individen framför att se till vilka 

implikationer som skapas för individen i olika sammanhang. På liknande sätt beskriver Lutz 

(2021) det relationella perspektivet utifrån definitionen: Vem äger problemet? Författaren 

menar att vi behöver problematisera och ifrågasätta hur vi ser på individers lärande i den kontext 

som omger dem. Persson (2019) i sin tur menar att det är hur vi ser på individens omgivning 

och dess påverkan för lärandet som är bärande i det relationella perspektivet, vilket Ahlberg 

(2015) vidareutvecklar genom att förklara det relationella perspektivet inom 

utbildningssammanhang som väl sammanflätat med hur vi ser på relationer och interaktioner. 

Ahlberg (2015) syftar likt Persson (2019) till hur kontexten studeras och fokus läggs på mötet 

mellan individen och lärmiljön. Vidare belyser Persson (2019) och Nilholm (2020) hur 

inkluderingsbegreppet har utvecklats inom det relationella perspektivet. Nilholm (2020) menar 

att inkludering främst har setts som ett socialt begrepp men att tankarna kring inkludering kan 

skapa dilemman mellan kategoriskt och relationellt perspektiv.  
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3.3.3 Dilemmaperspektivet. 

Nilholm (2020) lyfter fram problematiken med dilemmaperspektivet som att det är just ett 

dilemma mellan de två övriga perspektiven. Vidare menar författaren att genom enbart att se 

till det relationella så skapas dilemman för hur vi ska möta alla individer utifrån deras egna 

förutsättningar. Då verksamheten omedvetet, eller medvetet, kategoriserar individer utifrån 

deras utveckling eller kunskapsnivå blir det oundvikligt ett dilemma. Nilholm (2020) menar att 

de två övergripande perspektiven kompletterar varandra samtidigt som dilemmat uppstår. Inom 

specialpedagogiken är detta dilemma framträdande i utbildningssystemet då individers 

svårigheter emellanåt har ett kompensatoriskt behov. Det komplexa i uppdraget, menar 

författaren, är hur vi förhåller oss till de kategoriska och relationella perspektiven utifrån 

individen och kontexten. Ahlberg (2015) förtydligar hur dilemmaperspektivet handlar om olika 

motsättningar inom utbildningssystemet. Skolan och förskolans förutsättningar att möta 

individen i förhållande till dess individuella behov skapar motsättningar.  Detta styrks av Lutz 

(2021) som belyser dilemmaperspektivets komplexitet då dilemman präglar pedagogiska 

verksamheter utifrån de mål och krav skollagen kap. 8 (SFS 2010:800) och läroplanen (Lpfö 

18) ställer i förhållande till hur de möter individer. Nilholm (2020) menar att 

dilemmaperspektivet har stark anknytning till inkluderingsbegreppet och dess komplexitet.   

3.4 Teoretiska utgångspunkter för analys.   

Pramling (2020) beskriver att forskningsstudier kan ses som ett systematiskt perspektiv där 

studiens empiriska fenomen kan studeras och analyseras. Det teoretiska perspektivet formar 

syftet och forskningsfrågor samt utgör grunden för studiens analys. Enligt Wallerstedt (2020) 

bygger den sociokulturella analysen på forskarens observationer av olika teman eller samspelen 

mellan olika individer och dess lärande, men själva analysen grundar sig inte i vad individerna 

lär sig utan hur utvecklingen sker. I föreliggande studie har begrepp som kollegialt lärande, tid, 

specialpedagogiska perspektiv visat sig ha betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Wallerstedt (2020) framhåller att det sociokulturella perspektivet definierar och “ramar in” 

fokuset i en studie, vilket i föreliggande studie kommer att belysas utifrån ord, begrepp, eller 

teman, som uppstår utifrån analys av det empiriska underlaget. Wallerstedt (2020) beskriver 

hur de teoretiska aspekter som beskriver det sociokulturella perspektivet skapar en struktur och 

grund för studiens analys. Den sociokulturella studiens analytiska process, menar Wallerstedt 

(2020) styrs av det empiriska underlaget. Enligt Grönlund m.fl. (2021) och Bryman (2018) 
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bygger studiens syfte och frågeställningar på förhållandet till teorin. Författarna förtydligar hur 

de teoretiska perspektiven definierar såväl metoden som den bakgrundslitteratur som studien 

grundar sig i. 

Bryman (2018) och Wallerstedt (2020) belyser hur valet av metod styrs av de teoretiska 

perspektiven samt hur det empiriska materialet analyseras utifrån det samma. Vid en analys av 

en intervju utifrån det sociokulturella perspektivet tycks författarna mena att forskaren jämför 

vad som sägs i flera intervjuer och ställer dessa uttalanden mot varandra eller jämför dem med 

varandra. Föreliggande studie bygger på en kvalitativ analys av både intervjuer och enkäter där 

fokus ligger på hur respondenterna beskriver sin upplevelse av ett fenomen. Särskilt intresse 

ligger på eventuella likheter eller olikheter i respondenternas beskrivning samt vilka ord och 

begrepp som används. Wallerstedt (2020) exemplifierar detta som en jämförande process där 

individens olika sätt att uttrycka sig om och kring ett objekt synliggör lärandet. Författaren 

belyser vidare hur den kvalitativa metodens empirier analyseras och ställs mot varandra utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv för att belysa lärandet och utvecklingen av respondenternas 

utsagor.  

Vid en fenomenologisk analys, menar Säljö (2022), fokuserar forskaren på var som sker i det 

sociala samspelet och hur detta uppfattas av individen för att tillgodogöra sig ny erfarenhet och 

kunskap. Enligt Svensson och Åkerblom (2020) samt Säljö (2022) är kärnan i det empiriska 

materialet för den fenomenologiska analysen individers upplevelser om något men även deras 

process då de själva ställs inför en individuell reflektion om det valda fenomenet. Säljö (2022) 

menar att detta är en del av den fenomenologiska process som skapas men också den del som 

gör den svårtolkad. Författaren betonar att det empiriska underlaget, vilket bygger på 

människors erfarenheter och upplevelser om ett fenomen, blir föränderligt genom det sociala 

samspel och den kunskapsutveckling som människan är med om under processens gång.  Detta 

medför att resultatet i en studie inte går att återskapa då människan är en social varelse som 

söker sig nya kunskaper. Föreliggande studie analyseras med inspiration av fenomenologins 

principer, där särskilt intresse riktas mot respondenternas upplevelser av ett fenomen, i detta 

fall det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs inom förskolans verksamhet. 
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4. Metod. 

 

I följande kapitel kommer de metodologiska ställningstaganden som gjorts inför föreliggande 

studie att presenteras och motiveras. Det inleds med en redogörelse för valet av metod, vilket 

följs av en förklaring kring hur urvalet gjorts. Därefter får läsaren följa genomförandet, 

bearbetningsprocessen samt ett resonemang kring reliabilitet och validitet. Slutligen presenteras 

de etiska ställningstaganden som det tagits hänsyn till inför medverkan i föreliggande studie. 

4.1 Val av metod. 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om det systematiska kvalitetsarbetets 

påverkan för förskolans utveckling av lärmiljöer. Studien bygger på en flervalsmetod där vi har 

rört oss inom det kvalitativa forskningsfältet, samtidigt som vi också har samlat in kvantitativa 

data. Kvalitativ forskning utgör, enligt Bryman (2018), en forskningsstrategi där tonvikten 

ligger på ord vid insamling samt analys av data. En kvalitativ forskningsstrategi är tolkande och 

har till syfte att få fram vad människor tänker kring ett fenomen. 

Första delen utgörs av semistrukturerade intervjuer med tre rektorer och en specialpedagog. 

Valet motiveras genom att forskningsintervjuer av detta slag har som mål att producera kunskap 

(Kvale & Brinkmann, 2014), det vill säga att intervjun kan bidra till en fördjupad förståelse för 

hur respondenterna tänker och resonerar kring ett fenomen, i detta fall det systematiska 

kvalitetsarbetet. Genom analys kan det i sin tur leda till ny kunskap inom området. De 

semistrukturerade intervjuerna konstruerades i enlighet med Brymans (2018) beskrivning av 

det, vilket innebar att avstamp togs i en intervjuguide (se bilaga 1) med öppet ställda frågor som 

knöt an till syfte och frågeställningar. Vikten har lagts vid hur individen tolkar och förklarar sin 

verklighet. Vid en semistrukturerad intervju är frågorna förhållandevis öppet ställda, vilket 

möjliggör för intervjupersonen att med stor frihet skapa sin berättelse. Samtidigt ges utrymme 

för intervjuaren att ställa följdfrågor för att förtydliga och fördjupa svaren som intervjupersonen 

ger (Bryman, 2018). Detta förutsätter, enligt Kvale och Brinkmann (2014), en förmåga att vara 

aktivt lyssnande. Intervjuaren måste noga lyssna på vad som sägs och hur det sägs. Vi har 

förhållit oss till Brymans (2018) rekommendation kring att detta ses som en flexibel 

intervjuprocess där tonvikten ska ligga på hur intervjupersonen upplever och tolkar frågor och 

skeenden. 
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Nästa del i föreliggande studie utgörs av en enkätstudie för att fånga upp förskolepersonalens 

upplevelse av det systematiska kvalitetsarbetet. En fördel med enkätstudier är enligt Bryman 

(2018) att de är billiga och snabba att administrera. En och samma formulär kan nå ut till en 

mängd personer på en och samma gång. Även det faktum att respondenterna får exakt samma 

instruktion och information skriftligt medför att alla svar baseras på likvärdiga förutsättningar. 

En enkätstudie skiljer sig från en intervjustudie då det saknas en intervjuare som kan hjälpa till 

att tolka och förklara frågorna om det skulle vara några oklarheter. Därför är det extra viktigt 

att utforma enkäten på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Vid utformandet av denna enkät har vi 

tagit Brymans (2018) råd i beaktande. Författaren rekommenderar att ha övervägande slutna 

frågor eftersom de brukar vara lättare att besvara, att ha en utformning som är lätt att förstå och 

följa samt inte för många frågor, vilket annars utgör risk för "enkättrötthet". En svårighet som 

en enkätstudie kan medföra är att om någon fråga upplevs svårtolkad finns ingen som kan 

förklara, vilket då kan medföra att svaret på frågan grundar sig på annat än vad som var menat. 

Man kan heller inte ställa uppföljningsfrågor på de svar man får. Med författarens råd i 

beaktande blev det viktigt att formulera frågor som inte gick att misstolka och för att undvika 

slentrian såg vi det angeläget att hålla antalet frågor nere. 

4.2 Urval. 

Studien genomfördes i ett förskoleområde i en mindre kommun i södra Sverige. I kommunen 

är samtliga förskolor uppdelade i tre olika förskoleområden, och ett av dessa förskoleområden 

utgör underlag för denna studie. Området består av tolv förskolor vilka bemannas av ca 130 

tillsvidareanställd personal, och leds av tre rektorer. En specialpedagog finns anställd i området. 

Intervjuerna hölls med rektorerna, var och en för sig, och genom dessa gavs möjlighet att få 

rektorernas perspektiv och ord på hur de tänker kring det systematiska kvalitetsarbetet. Även 

specialpedagogen intervjuades utifrån samma underlag (se bilaga 2). Bryman (2018) förklarar 

detta urval som så kallat målstyrt och beskriver det som ett strategiskt sätt att göra sitt urval 

genom att deltagarna som väljs ut är relevanta för undersökningens forskningsfrågor. 

Då forskningsfrågorna även belyser förskolepersonalens upplevelser av det systematiska 

kvalitetsarbetet ställdes frågor om detta. Datan samlades in genom en enkätstudie där 

urvalsramen utgjordes av personal inom förskoleområdet. Respondenterna omfattar samtlig 

personal som är delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån denna urvalsram har vi 
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begränsat urvalet till samtlig tillsvidareanställd personal, totalt 106 personer. Det innebär att vi 

uteslutit ungefär 30 personer från att delta. Anledningen till detta är att denna personal inte har 

en anställning som innefattar delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan handla om 

olika typer av resurstjänster eller kortare vikariat. Detta urval går i linje med vad Bryman (2018) 

beskriver som ett representativt urval, dvs att respondenterna är utvalda för att spegla 

upplevelsen hos förskolepersonalen på avdelningarna. Genom begränsningarna i detta urval 

kommer resultatet inte kunna ge en generell bild av hur förskolans personal i allmänhet ställer 

sig till det systematiska kvalitetsarbetet. Av de 106 tillfrågade valde 66 tillsvidareanställda att 

delta i studien vilket ger en svarsfrekvens på 62%. 

4.3 Pilotstudie 

Både intervju- och enkätstudien har föregåtts av en pilotstudie. Med tanke på att det vid en 

enkätstudie inte finns någon intervjuare närvarande som kan hantera eventuella oklarheter, 

förklarar Bryman (2018) att det är extra viktigt att genomföra en pilotstudie. Det har inte enbart 

att göra med att man ska säkerställa att frågorna fungerar som man tänkt sig utan också att 

undersökningen i sin helhet blir bra. Pilotundersökningar gör det möjligt för forskaren att 

avgöra hur pass lämpliga och fullständiga instruktionerna till respondenter är. Pilotstudien 

visade att medföljande missivbrev (se bilaga 3) var tillfredsställande och hade tillräcklig och 

relevant information. Däremot fick vi, genom pilotstudien, erfara att ett fåtal frågor kunde 

misstolkas vilket medförde ett förtydligande i vår formulering av dessa frågor. Även vid en 

intervjuundersökning är en pilotstudie att föredra, enligt Bryman (2018). Det kan, efter att man 

testat genomföra intervjun, visa sig att det finns problem med frågorna och då kan man åtgärda 

dessa. Pilotstudien som förelåg denna studie medförde att vissa frågor omformulerades eller 

förtydligades. 

4.4 Genomförande. 

4.4.1 Intervjuer 

Som ett första steg inför intervjuerna kontaktades rektorerna och specialpedagogen via mail. 

Där förklarades, kortfattat, syftet med studien samt ett erbjudande om deltagande gavs. Efter 

positivt gensvar fick intervjupersonerna ta del av ett missivbrev (se bilaga 3) där en mer 

detaljerad beskrivning av studiens genomförande samt etiska ställningstaganden klargjordes. 
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Samtycke genom en påskrift deklarerade deras deltagande. Intervjuerna med rektorerna skedde 

genom fysiska möten, i ett ledigt samtalsrum avskärmat från andra syn- och hörselintryck. 

Intervjun med specialpedagogen hölls digitalt, då det på grund av coronapandemin inte fanns 

möjligheter att ses på liknande sätt som med rektorerna. Med frågeformuläret som utgångspunkt 

ombads rektorerna och specialpedagogen, under sina respektive intervjuer, att fritt berätta 

utifrån sitt sätt att tänka kring det systematiska kvalitetsarbetet. Intervjupersonen gavs stor frihet 

i sitt berättande och intervjuaren ställde uppföljande frågor med utgångspunkt i intervjuguiden. 

Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats i sin helhet. 

För att hålla fokus på ämnet, framförallt under intervjuerna, behövde intervjuaren i viss 

utsträckning ställa ledande frågor. Vid intervjutillfället har även Kvale och Brinkmanns (2014) 

tankar tagits i beaktande då det inte bara är frågorna som kan vara ledande, utan intervjuarens 

egna kroppsuttryck och verbala reaktioner, kan fungera som positiva eller negativa förstärkare 

för intervjupersonens svar och därigenom inverka på svaren. För att inte riskera att hamna i en 

indirekt påverkan av intervjuutgången valde intervjuaren att ta en avvaktande roll under 

genomförandet. Frågorna pekade ut riktningen och därefter fick respondenterna själva berätta 

om sina upplevelser och tankar kring fenomenet. Enda gången det gjordes inspel under 

berättelsen var vid tillfällen då osäkerhet rådde kring om svaret uppfattats korrekt, och då 

genom en upprepande sammanfattning eller med en uppmaning om ett förtydligande. 

4.4.2 Enkäter  

Med stöd av vad som framkom under intervjuerna utformades sedan enkäten till förskolans 

personal. Den riktade sig mot att få en bild av hur personalen på området ser på systematiskt 

kvalitetsarbete. Enkäten bestod av påståenden där respondenterna på en fyrgradig skala fick 

markera hur väl påståendet stämmer överens med deras upplevelse. Med beaktande av risken 

för bortfall, särskilt kring det som Bryman (2018) beskriver som att någon skulle hoppa över 

eller missa någon fråga, konstruerades frågorna som obligatoriska, det vill säga att det krävdes 

ett svar för att komma vidare till nästa fråga. Motivet till detta var att det, för studiens 

tillförlitlighet, är av stor vikt att samtliga frågor besvaras. Samtidigt var intentionen att 

analysera enkäten kvalitativt genom att fånga upp hur förskolepersonalen, med ord, valde att 

beskriva sina upplevelser. Därför gavs möjlighet att ge förtydligande kommentarer, vilket var 

frivilligt. 
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4.5 Bearbetning. 

Det insamlade materialet har, utifrån de teoretiska utgångspunkter föreliggande studie tar 

avstamp i, bearbetats i olika delar.  

4.5.1 Intervjuer  

Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades i sin helhet. Dessa kodades sedan enligt 

Brymans (2018) principer enligt tidigare beskrivning. Detta gjordes genom att kategorisera ord 

och begrepp som var särskilt framträdande och återkommande under intervjuerna. Framförallt 

har fokus legat på att hitta vad Bryman (2018) beskriver som kopplingar mellan koder, vilket i 

föreliggande studie har handlat om att finna beröringspunkter med likvärdiga alternativt skilda 

upplevelser hos förskolepersonalen, rektorerna och specialpedagogen om de fenomen som varit 

centrala. Utifrån intentionen att besvara de frågeställningar som ställts i föreliggande studie, har 

först intervjusvaren och enkätsvaren kodats och analyserats var för sig. Därefter har resultaten 

analyserats i syfte att belysa de olika professionernas upplevelser och ord i relation till varandra. 

4.5.2 Enkäter  

När det gäller enkätsvaren har det bearbetats så som Bryman (2018) förespråkar, nämligen 

genom att koda svaren. Författaren ger exempel på en arbetsgång kring kodning och beskriver 

hur man metodiskt kan gå tillväga genom att först läsa igenom de svar man fått utan att göra 

någon notering. Därefter ska materialet bearbetas genom att kontinuerligt markera viktiga 

iakttagelser och kommentarer, exempelvis kring vilka nyckelord respondenterna använt och 

olika teman som antyds. Vidare beskriver författaren hur processen utvecklas och förtydligas 

genom att de olika ord och teman som framträder under kodningsprocessen kategoriseras. Detta 

bidrar till den tolkning av tematiseringen som har framkommit. Koderna granskas och olika ord 

och begrepp som beskriver samma sak ska, enligt Bryman (2018) definieras av ett samlingsord 

eller samlingsbegrepp, gärna utifrån litteratur och forskning inom aktuellt forskningsområde. 

Författaren poängterar att kodningen inte är likställd med analys, däremot är kodningen en 

viktig del av analysen. Kodningen styr tänkandet om det dataunderlag som samlats ihop. För 

att kunna analysera enkätsvaren kvalitativt har möjlighet för respondenterna att frivilligt lägga 

till en kommentar till varje fråga getts. Dessa svar har kodats enligt Brymans (2018) principer. 

Genom denna process har mönster och kategorier kunnat urskiljas och sedan analyserats. 

Därefter har resultaten tolkats enligt författarens beskrivning av detta, vilket främst inneburit 
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ett fokus på vilken betydelse det kodade materialet har för de individer som varit inblandade, 

men också med en reflektion över den generella betydelse som resultaten har för de 

ursprungliga frågeställningarna och för den vetenskapliga litteratur som styrt datainsamlingen.  

4.6 Reliabilitet och Validitet. 

För att bedöma en kvalitativ undersökning presenterar Bryman (2018) två kriterier att förhålla 

sig till: tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet). Som tidigare nämnts har en kvalitativ 

studie fokus på tolkning av ord och berättelser. Bryman (2018) medger att viss kritik mot 

kodning som metod när det gäller att analysera kvalitativa data förekommer. Framförallt 

handlar det om det potentiella problemet att kontexten går förlorad i det som sägs. För att skapa 

en trovärdighet för föreliggande studies resultat återgavs, enligt författarens rekommendationer, 

tolkningen av svarsformuleringarna vid intervjuerna till de personer som utgjorde en del av det 

som studerats så att dessa kunde bekräfta att forskaren uppfattat deras berättelse korrekt. 

Kvalitativ forskning handlar i normalfallet om djup och inte om bredd, därför har dessa resultat 

mer fokus på det kontextuellt unika vilket i sin tur kan medföra en svårighet att överföra 

resultatet och bidra till en generell kunskap. 

Kvale och Brinkmann (2014) påstår att, tvärtemot vad människor tror, lämpar sig den 

kvalitativa forskningsintervjun särskilt väl för att ställa ledande frågor i syfte att pröva 

tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar. Ledande frågor 

behöver således inte minska intervjuers reliabilitet, utan verkar istället kunna öka den. Snarare 

än att användas för mycket används medvetet ledande frågor i dag förmodligen för lite i 

kvalitativa forskningsintervjuer, menar författarna. Utifrån detta resonemang konstruerades 

intervjuguiden och enkätfrågorna till viss del med ledande frågor i syfte att rikta 

respondenternas fokus på det som syftades att undersöka.  

4.7 Etiska överväganden. 

De etiska aspekterna i denna typ av forskningsstudie är viktiga att ta hänsyn till. Det behöver 

säkerställas att genomförandet av studien lever upp till principerna kring frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2018).   

I föreliggande studie har det särskilt tagits hänsyn till följande: 
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Informationskravet, vilket enligt Bryman (2018) innebär att inför eventuellt deltagande i en 

studie behöver de berörda personerna få tillräckligt med information om studiens syfte. Det 

betyder bland annat att det tydligt ska framkomma att respondenternas medverkan är frivillig 

och att de har rätt att hoppa av om de så önskar. Det ska dessutom presenteras vilka moment 

som ingår i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de personer som ingår i undersökningen ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2018). Utgångspunkten bör, enligt 

författaren, vara att vara aktsam i sättet att bearbeta och presentera de uppgifter och den 

information som framkommit, så att ingen kan lida skada av sin medverkan. Med detta i åtanke 

genomfördes enkäten anonymt. Övriga upplysningar eller information som kan utgöra en 

nackdel för någon medverkande har fingerats samt allt insamlat material förstörs efter studiens 

avslut. 

Samtyckeskravet handlar, enligt Bryman (2018), om att deltagarna i en undersökning själva har 

rätt att bestämma över sin medverkan. Ett missivbrev (se bilaga 3), där alla etiska föreskrifter 

beskrevs, delgavs i förväg till respondenterna. Genom att granska detta och sedan återlämna en 

signerad del gav de sitt samtycke. När det gäller respondenterna för enkätstudien delgavs de 

samma missivbrev i samband med att enkätformuläret skickades ut, där det framgick att 

samtycke till deltagande medgavs genom att slutföra enkäten. 
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5. Resultatbeskrivning.  

Föreliggande studie är genomförd i ett förskoleområde i en medelstor kommun i södra Sverige. 

Detta förskoleområde består av tolv förskolor i olika storlekar, allt från en avdelning till åtta 

avdelningar. Dessa leds av ett team bestående av tre rektorer och förskolorna är fördelade 

mellan dessa rektorer. En specialpedagog är anställd på området och arbetar riktat mot samtliga 

tolv förskolor. Hur denne ska prioritera sin tid, och vilka processer hen ska vara involverad i, 

styrs av behov och uppdragen ges av rektor. Det finns också en central barn- och elevhälsa där 

professioner som specialpedagog och psykolog finns att tillgå. Förskoleområdet är ett resultat 

av en ganska nyligen genomförd omorganisering inom kommunen där dessa förskolor, som 

tidigare tillhört tre olika rektorsområden, slagits ihop till ett. 

 Rektorerna säger sig leda arbetet utifrån en helhetsidé där de just nu är i slutfasen av det första 

pedagogiska året tillsammans med förskolans personal inom området. Det systematiska 

kvalitetsarbetet, som är en del av det pedagogiska året, håller på att arbetas samman till en 

process som utgår från en gemensam struktur (mall) i förskoleområdet där undervisningen 

dokumenteras, följs upp och analyseras på ett likvärdigt sätt på samtliga förskolor. Mallen (se 

bilaga 4) är uppbyggd som en powerpoint-slinga där det finns instruktioner, hjälpmallar och 

stödfrågor att tillgå vilket är ett underlag som den verksamma förskolepersonalen använder vid 

utvärdering och analys av den egna verksamheten i samverkan med rektor och specialpedagog. 

Intervjumaterialet och enkätsvaren utgör det empiriska underlag som presenterar resultatet.  

5.1 Resultat av intervjuer.  

I följande stycke kommer presentationen av intervjuerna med specialpedagogen och de tre 

rektorerna rubriceras utifrån studiens tre frågeställningar för att skapa en överskådlighet. Även 

resultatet av förskolepersonalens enkätsvar har identisk struktur i sin uppbyggnad och kommer 

att presenteras på ett likvärdigt sätt.   

5.1.1 Upplevelser av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Den gemensamma bild som framträder efter intervjuerna med rektorer och specialpedagog är 

att det systematiska kvalitetsarbetet ses som ett verktyg för att synliggöra och utveckla 

förskolornas arbete med barnen. Samtliga intervjupersoner beskriver att intentionen med arbetet 

är att identifiera vilka behov som föreligger och utifrån det hitta utvecklingsområden att arbeta 
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med för att förbättra möjligheten för alla barn att lära och lyckas i förskolans lärmiljöer. En 

rektor menar att förskolans uppgift, genom det systematiska kvalitetsarbetet, är att organisera 

och erbjuda en lärmiljö och ett sammanhang där alla barn ges möjlighet att bli sitt bästa jag. 

Rektorerna är eniga i sin hållning att det systematiska kvalitetsarbetet utgör grunden för all 

planerad undervisning och inte ska ses som något som görs vid sidan om. De beskriver arbetet 

i ord som främjande och förebyggande, vilket särskilt betonas av specialpedagogen som 

förklarar dess främsta funktion som just ett förebyggande och främjande arbete vilket kan bidra 

till att lärmiljön och undervisningen blir tillgänglig för fler individer. Specialpedagogen menar 

att det kräver att förskolepersonalen synliggör sin praktik inför andra och pratar om och 

reflekterar över den. Detta förklaras i sin tur av en rektor som att varje förskolepersonal har som 

ansvar att kritiskt granska sin egen roll och sitt förhållningssätt samt den undervisning och 

lärmiljö som erbjuds. 

Men man måste våga titta på sig själv och sin verksamhet med kritiska ögon eller vad man 

ska säga, det inte är barnen som vi ska ändra på för att bli så som vi vill ha dem utan det 

handlar om att vi ska ändra oss för att möta barnen där de behöver bli mötta för att de ska 

kunna utvecklas till att bli sina bästa jag när de är på våra förskolor. (Rektor 2). 

När det gäller rektorernas upplevelser av sin egen roll i det systematiska kvalitetsarbetet 

beskrivs den av en av dem i termer som att vara bollplank och pedagogisk ledare genom att ge 

stöd där det behövs och ställa utmanande frågor vid behov. Samma rektor betonar att det är av 

vikt att vara en tydlig ledare som skapar förutsättningar genom att strukturera och skapa ramar 

som anger en tydlig riktning för arbetets gång.  

Att vara en pedagogisk ledare, tänker jag, i det. Dels genom att sätta riktningen för dem och 

att skapa förutsättningarna och ramarna. Men sen också stötta dem under tiden och ställa 

utmanande frågor. De verksamhetsbesök som vi gör just nu känner jag också blir en viktig 

del i det, och sen göra en analys för att hjälpa dem vidare. Det är min roll att hela tiden vara 

med, och kunna veta, känna mina arbetslag och veta var jag ska stötta och var jag ska utmana 

(Rektor 3). 

Viktiga är, enligt samtliga intervjupersoner, de verktyg som rektor och specialpedagogen skapar 

gemensamt med den förskolepersonal som är delaktig i förskoleområdets utvecklingsgrupp i 

vilken det kontinuerligt och metodiskt arbetas med det systematiska kvalitetsarbetet.  
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5.1.2 De organisatoriska förutsättningarna för det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

En förutsättning för det systematiska kvalitetsarbetet är, enligt intervjupersonerna, den litteratur 

som bearbetas i områdets utvecklingsgrupp. Valet av litteratur görs av specialpedagogen och 

rektorerna för att ge möjlighet att utveckla kompetensen och fördjupa förståelsen för den delen 

av processen som det systematiska kvalitetsarbetet befinner sig i just då. Litteraturens relevans 

ses som ett komplement till den utveckling som gynnar det systematiska kvalitetsarbetet. 

Samtidigt beskrivs arbetet i denna utvecklingsgrupp som en gren ut i varje arbetslag. Det 

förklaras av en rektor att utvecklingsgruppen representeras av en person från samtliga arbetslag 

i området. Dessa representanter samverkar för utvecklingen av ett gemensamt kvalitetsarbete.  

Det behövs också kollegialt lärande och då har vi utvecklingsgruppen där man möter andra. 

Vi har en från varje arbetslag där man möts i vår systematiska mall å får brottas tillsammans, 

för det e svårt, å då behöver man ha kollegor som man kan hjälpa framåt där man kan få tips 

å idéer så att man känner att man inte behöver uppfinna hjulet själv. Det e också en 

förutsättning att man får påfyllnad, man läser relevant litteratur som fyller på ens kompetens 

och man blir ju också ett språkrör till sina andra kollegor på avdelningen. (Rektor 1) 

 

Samtliga intervjupersoner lägger stor vikt vid det kollegiala lärande som här skapas genom 

utbyte av kunskap och erfarenheter. Intervjupersonerna beskriver att en förutsättning som 

skapar möjlighet till detta utbyte är att respektive avdelnings arbete finns tillgängligt som 

inspiration vilket kan generera motivation och skapa nya tankar kring det egna arbetet. 

Rektorerna och specialpedagogen beskriver de organisatoriska förutsättningarna som goda när 

det gäller avsatt tid för förskolans personal för att bedriva det systematiska kvalitetsarbetet. De 

förklarar att varje arbetslag har tre timmars schemalagd reflektionstid i veckan, vilket beskrivs 

som en värdefull stund där all förskolepersonal i respektive arbetslag får tid att sitta ner 

tillsammans för att kunna dokumentera och reflektera över den undervisning och lärmiljö de 

erbjuder. Rektorerna beskriver att stöd är tillgängligt i form av rektorernas, och 

specialpedagogens, närvaro genom att de kontinuerligt tar del av respektive avdelnings 

dokumentationer. Vid dessa tillfällen ges systematisk feedback av rektor, med hjälp av 

specialpedagog, både skriftligt och muntligt på det arbete som görs. Det ges även handledning 

av både rektor och specialpedagog utifrån varje arbetslags behov, utmaningar eller 

förutsättningar.  
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Jag har ju varit en väldigt levande figur i hela processen men väldigt mycket till dom som 

behöver det. Det är ju inte så att jag har varit ute lika mycket hos alla utan det har ju verkligen 

varit så att insatsen är där det behövs eftersom alla är olika långt komna och har olika förståelse, 

olika kompetenser olika förutsättningar att bedriva detta. Jag har t ex. varit och stöttat dom som 

har varit oroliga och följt dom genom hela processen. (Specialpedagog). 

Samspelet mellan specialpedagogen och rektorerna beskrivs, av specialpedagogen, som väl 

sammansvetsat och att dennes kompetens används på ett ändamålsenligt sätt i det systematiska 

kvalitetsarbetet.   

5.1.3 Specialpedagogisk kompetens vid det systematiska kvalitetsarbetet.  

Specialpedagogen beskriver det specialpedagogiska uppdraget som ett stöd både till rektorer 

och till förskolans personal. På förskoleområdet säger sig specialpedagogen ha tagit en aktiv 

roll i utvecklingsarbetet, men uppdraget beskrivs även innefatta både handledning och 

observationer av lärmiljön. Särskilt framträdande menar specialpedagogen sitt uppdrag vara i 

starten av det pedagogiska året, då förskolepersonalen kartlägger varje individ i gruppen och 

hur denne samspelar med och interagerar i lärmiljön. Syftet med denna grundliga kartläggning 

beskrivs, av samtliga respondenter, vara att synliggöra styrkor och behov i verksamheten. Detta 

resulterar i ett utvecklingsområde för respektive avdelning. Därefter styrs de 

specialpedagogiska insatserna av avdelningens behov. Specialpedagogens stöd beskrivs, av 

specialpedagogen, som närvarande och kontinuerligt i form av återkommande 

verksamhetsbesök där både observationer av lärmiljö och undervisning samt handledning av 

arbetslag är en naturlig del av det specialpedagogiska arbetet. Rektorerna betonar att insatserna 

mot de olika arbetslagen är varierande och styrs av respektive arbetslags behov. 

Specialpedagogens insatser varierar och uppdraget beskrivs som situationsbundet för att skapa 

likvärdighet. Specialpedagogen samt rektorerna belyser även hur uppdraget innefattar 

kompetensutvecklande insatser i form av framtagande av relevant forskning och litteratur 

vilken har intentionen att stötta och skapa utveckling vid det systematiska kvalitetsarbetet på 

kollegial nivå.   

5.2 Resultat av enkäter. 

Enkäten har mailats ut till 106 tillsvidareanställda respondenter inom förskoleområdet. Av 

dessa 106 har 66 valt att delta. Detta ger en svarsfrekvens på 62% av de tillfrågade 

respondenterna. Enkäten har varit tillgänglig för respondenterna under två veckor. 
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Respondenterna har inledningsvis fått ett personligt mail med information om studiens syfte 

och de etiska överväganden som gjorts, samt länk till enkäten. Efter en vecka skickades en 

påminnelse ut. I enkäten gavs möjligheter för respondenterna att lämna skriftliga svar som en 

komplettering till de svarsalternativ som angetts, vilket styrker den kvalitativa analysen som 

senare kommer att presenteras. För läsbarhetens skull kommer kortare uttryck från 

förskolepersonalen att skrivas fram med kursiv stil. Dessa kompletteras med ett fåtal citat. 

5.2.1 Upplevelser av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Inledningsvis undersöks respondenternas upplevelser av det systematiska kvalitetsarbetets 

utformning och dess betydelse för verksamheten. Resultatet visar att flertalet av respondenterna 

upplever sig vara väl insatta i vad det systematiska kvalitetsarbetet innebär för verksamheten 

och menar att arbetet bidrar till kvalitetsutveckling för verksamheten. En förskolepersonal 

uttrycker: 

 

Jag tycker att det är bra att vi alla jobbar efter detta och på så vis ser till att verksamheten 

håller god kvalitet, är likvärdig och utvecklas i enlighet med våra styrdokument. Men jag 

tycker det är viktigt att det inte bara blir ett fint pappersarbete med "rätt" ord, utan att det 

verkligen följs upp… (förskolepersonal nr.10) 

 

Majoriteten av förskolepersonalen anser sig har god kunskap om hur de ska lägga upp sitt arbete 

för det systematiska kvalitetsarbetet men ett flertal önskar mer stöd eller någon form av 

fördjupad kunskap kring dokumentation och analys. Det uttrycks även av en förskolepersonal 

att det hade varit bra med mer feedback i början när vi skriver nya mål. Gärna feedback på 

plats! Flertalet av förskolans personal belyser även vikten av det kollegiala samspelet och 

utbytet vilket beskrivs vara kompetenshöjande.     

Flera av respondenterna framhåller att det systematiska kvalitetsarbetet är meningsfullt för 

arbetet på avdelningen men även för verksamheten i stort. En av respondenterna uttrycker att 

arbetet får mig att få syn på styrkor och utvecklingsområde i mitt arbete.  Det framkommer 

även att vissa respondenter anser att det systematiska kvalitetsarbetet gör att man fångar upp 

och ser alla barn, var de behöver stöd och var de behöver utmanas. En av respondenterna 

problematiserar verksamhetens arbetssätt med att det systematiska kvalitetsarbetet handlar om 

att fördjupa sig inom en liten del av det som erbjuds. Hen beskriver att det systematiska 

kvalitetsarbetet är tillfredsställande men att helheten saknas. Att vi inte tittar mer utifrån hela 
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läroplanen utan väljer så smala mål. Flertalet av förskolepersonalen uttrycker att de upplever 

att det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till att synliggöra individens behov i den lärmiljö 

som verksamheten erbjuder. Det uttrycks också att den kartläggning av individen i lärmiljön, 

som görs i början av läsåret, synliggör potentiella utvecklingsområden i verksamheten. Däremot 

har tre respondenter svarat att de inte alls upplever att det systematiska kvalitetsarbetet bidrar 

till en ökad kvalitet i förskolans verksamhet. Det visar sig i resultatet att det systematiska 

kvalitetsarbetet upplevs vara omfattande och tidskrävande av flera i förskoleområdet. Samtidigt 

upplever flertalet att arbetet gör positiv skillnad för verksamheten. 

5.2.2 De organisatoriska förutsättningarna för det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

Tid är ett ord som förekommer frekvent och resultatet visar att det finns delade meningar om 

huruvida förskolans personal upplevelser sig ha tillräckligt med tid för att genomföra det 

systematiska kvalitetsarbetet. En relativt stor del upplever det tidskrävande och uttrycker att de 

saknar utrymme för planering och reflektion i verksamhetens vardag medan en förskolepersonal 

uttrycker att det handlar om hur tiden utnyttjas och uttrycker att mycket handlar om hur vi 

använder vår tid i arbetslaget, för oss är det inga problem att hinna med det vi ska. Majoriteten 

av respondenterna upplever sig ha gott om tid för att bedriva det systematiska kvalitetsarbetet, 

men understryker att det också är mycket annat som ska hinnas med under reflektionstiden. En 

av respondenterna ger uttryck för hur yttre omständigheter påverkar arbetslagets förutsättningar 

att avsätta tid för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Systematik kräver att man frekvent lägger in dokumentation. På grund av olika förutsättningar 

kan denna frekvens tillfälligtvis vara bristfällig av olika anledningar (inställd planering, 

sjukdom i arbetslaget, andra administrativa arbetsuppgifter som tar tid). Hamnar man efter 

med dokumentationen i det systematiska kvalitetsarbetet upplever jag det svårt att komma 

tillbaka till systematiken som krävs för den röda tråden och avslutningsvis en så sanningsenlig 

analys som möjligt. (Förskolepersonal nr 16) 

 

Det framkommer från flera respondenter att det systematiska kvalitetsarbetet bygger på en 

gemensam mall (bilaga 4) som ligger transparent för alla i verksamhetsområdet. Denna mall 

visar riktningen för hur arbetet ska genomföras. Den beskriver vad som ska göras och när. En 

personal beskriver positiva upplevelser av mallen och menar att det är bra med ett samlat 

dokument kring det systematiska kvalitetsarbetet och hur man kan arbeta med det, dokumentera 

etc. Positivt att kunna ta del av övriga förskolors kvalitetsarbete för att få en inblick i deras, 
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bidrar till ett kollegialt lärande. Denna mall beskrivs av förskolepersonalen som ett stöd vilket 

skapar en helhetsbild av både det individuella arbetet på respektive avdelning som i hela 

området. En viss kritik för mallens utformning framträder genom att respondenter uttrycker sig 

i ord som att den är till stor hjälp men skulle kunna bli ännu tydligare och kanske enklare. En 

annan respondent menar att mallen är bra och hen beskriver vinsten med att alla avdelningars 

arbete ligger tillgängligt och menar att det skapas någon form av likvärdighet och 

transparensen inom förskoleområdet gör att man kan få både stöd och nya tankar runt sitt eget 

arbete. Det framgår också i flera av respondenternas kommentarer att det systematiska 

kvalitetsarbetet upplevs som ett gemensamt arbete där ansvaret delas av hela arbetslaget och att 

det, av personalen, upplevs positivt. Ett fåtal av respondenterna uttrycker hur arbetet i 

utvecklingsgruppen gynnar de representanter som ingår i den och att den kompetensutveckling 

som genereras genom deltagande i utvecklingsgruppen borde erbjudas till alla. Ett förslag från 

en respondent är att arbetet i utvecklingsgruppen är något som borde rotera så att alla i 

arbetslaget får samma fördjupning och pushning.  

Ungefär två tredjedelar beskriver specialpedagogen som närvarande i hög grad, men på frågan 

om hur de upplever förutsättningarna för det systematiska kvalitetsarbetet lyfts inte 

specialpedagogen som en stödfaktor. 

5.2.3 Specialpedagogisk kompetens vid det systematiska kvalitetsarbetet. 

Respondenterna uttrycker på ett varierat sätt en önskan om mer specialpedagogiskt stöd vid det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det framgår att 23,33% av respondenterna anser att de helt saknar 

stöd av specialpedagogen. Majoriteten av dem anser dock att specialpedagogen till viss eller till 

stor del är ett stöd vid det systematiska kvalitetsarbetet. En av respondenterna uttrycker att vi 

har trivts bra med feedbacken av specialpedagogen. Hen kan lyfta styrkor denne sett och vad 

vi gjort bra. Även ge oss feedback som är bra att ta till sig. Den positiva upplevelsen av 

specialpedagogens närvaro framgår även hos en annan av respondenterna som uttrycker sina 

tankar kring specialpedagogen och det systematiska arbetet med att specialpedagogen har rätt 

fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Hen ställer frågor kring hur vi gör, vårt 

förhållningssätt och hur och vad som händer med barnen och barngruppen och ger lite 

feedback med sina tankar. Det framgår även att de respondenter som uttrycker ett behov av stöd 

har saknat detta från både specialpedagog och rektor framför allt i inledningen av det 

systematiska kvalitetsarbetet. Detta för att säkerställa att man är på rätt spår. 
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Enkätsvaren visar att majoriteten av respondenterna anser att de i högre grad får stöd av rektorn 

än av specialpedagogen vid det systematiska kvalitetsarbetet. Det framkommer också en viss 

kritik kring hur hur stödet ges. Ett fåtal respondenter uttrycker att de hade önskat en tydligare 

närvaro av rektorer eller specialpedagog under sitt genomförande i praktiken och inte så stort 

fokus på hur det dokumenteras i mallen för det systematiska kvalitetsarbetet. Flertalet av 

respondenterna uttrycker att de får kommentarer i sina systematiska kvalitetsarbeten av rektorer 

och specialpedagog men saknar de fysiska möten som inte kunnat genomföras på grund av 

coronapandemin. Några uttrycker däremot att de upplever stöd och att det ges av 

specialpedagog när det efterfrågas.  

5.3 Analys av resultat. 

I följande stycke kommer en analys av resultatet att presenteras utifrån de teoretiska perspektiv 

som har presenterats tidigare i föreliggande studie. Till skillnad från resultatavsnittet där 

intervjuresultatet och enkätresultatet presenterades var för sig kommer i följande avsnitt en 

sammanställande analys av både intervjuerna och enkäterna att presenteras. Syftet med detta är 

att skapa en helhetsbild av den undersökta kontexten i förhållande till de specialpedagogiska 

perspektiven men också kopplat till det sociokulturella perspektivet och fenomenologin. 

Resultatet kommer att förklaras och förstås genom bärande begrepp och teorier inom de olika 

perspektiven. 

5.3.1 Upplevelser av det systematiska kvalitetsarbetet. 

I föreliggande studie förklarar rektorerna och specialpedagogen det systematiska 

kvalitetsarbetet, i vilket en samsyn framträder. Dessa personer beskriver det systematiska 

kvalitetsarbetet som ett verktyg för att synliggöra och utveckla sina verksamheter. De ger 

likvärdiga beskrivningar av den omfattande kartläggning vilken upplevs vara grunden till att ett 

utvecklingsområde urskiljs och ringas in. Denna kartläggning uttrycks, av merparten 

respondenter, vara ytterst viktig för att arbetet ska bli på riktigt och för att relevanta 

förbättringsinsatser genomförs. Utifrån ett kategoriskt perspektiv kan kartläggningen ses som 

synliggörande av individers svårigheter och behov. Däremot ses kategoriseringen skapa 

förutsättningar för insatser grundade i det relationella perspektivet vilket Nilholm (2020) 

förklarar som att ett dilemmaperspektiv uppstår. Genom kartläggningen kategoriserar 

förskolepersonalen individer utifrån olika perspektiv, samtidigt som intentionen med det 
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systematiska kvalitetsarbetet beskrivs vara att göra insatser av relationell karaktär. Detta skapar 

enligt författaren ett oundvikligt dilemma och förklarar komplexiteten i att de två övergripande 

perspektiven kompletterar varandra samtidigt som dilemmat uppstår.  

Den samsyn som framträder mellan rektorerna och specialpedagogen förefaller inte kunna 

förekomma utan hög grad av dialog, kommunikation och samspel mellan dem. Hur denna 

samsyn skapas kan förstås utifrån det sociala lärande som både Rubin (2021) och Säljö (2014) 

beskriver sker utifrån att människan är en lärande och social art vilken söker kunskap och 

förståelse såväl individuellt som på kollektiv nivå. Även Säljö (2022) instämmer och poängterar 

att hur kommunikationen mellan individerna ser ut har stor betydelse för det lärande som sker 

i en grupp. Att kommunikation och diskussion kring det systematiska kvalitetsarbetet sker i 

denna ledningsgrupp framträder tydligt.  De använder samma bärande ord för att beskriva 

processen, vilket synliggör deras gemensamma förståelse för kontexten. Detta kan 

exemplifieras med hur det systematiska kvalitetsarbetets status i verksamheten framställs. 

Genom likvärdiga ord och begrepp förklaras att det systematiska kvalitetsarbetet utgör grunden 

för all planerad undervisning, vilket kan möjliggöra att utvecklingsinsatser gällande lärmiljöer 

och undervisning sker i enlighet med det relationella perspektivets principer. 

Rektorerna och specialpedagogen beskriver förhållandevis homogena upplevelser av det 

systematiska kvalitetsarbetets innebörd och betydelse. Utifrån Nilholm (2016), Rubin (2021) 

och Säljös (2014) tankar kring att en förståelse och samsyn kring ett fenomen är grundläggande 

för hur kommunikation kring detta gestaltas, kan den gemensamma bild av det systematiska 

kvalitetsarbetet som här framträder förklaras. Ord som förebyggande och främjande 

återkommer i rektorernas och specialpedagogens beskrivning av det systematiska 

kvalitetsarbetet vilket indikerar att intentionerna kring syftet med arbetet är väl bearbetat och 

förankrat hos dem alla. Rektorerna förklarar sina roller vid det systematiska kvalitetsarbetet 

som att vara pedagogiska ledare och ge stöd och utmaningar men även peka ut vilken gemensam 

riktning det systematiska kvalitetsarbetet ska ha vilket sker genom utvecklingsgruppens arbete 

och i samspel med specialpedagogen. Det som sker i utvecklingsgruppen framträder i resultatet 

som ett särskilt betydande arbete både utifrån rektorernas, specialpedagogens och 

förskolepersonalens upplevelser. Baserat på ett fenomenologiskt synsätt, vilket enligt Svensson 

och Åkerblom (2020) samt Säljö (2022) fokuserar på hur människors upplevelse av ett fenomen 

antingen skapar likheter eller skillnader beroende på kontext och erfarenheter kan den 
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likvärdiga upplevelsen av utvecklingsgruppens arbete skapar en gemensam uppfattning av att 

det är ett betydande arbete som gör positiv skillnad i den kontext de befinner sig.  

Förskolepersonalens svar utläses till stor del stämma överens med specialpedagogens och 

rektorernas redogörelser gällande upplevelsen av vilken betydelse det systematiska 

kvalitetsarbetet har för utvecklingen av verksamhetens kvalitet. Detta påvisas genom att 66% 

av personalen i förskoleområdet, i olika grad, anser att de är insatta i syftet med det systematiska 

kvalitetsarbetet och vad det innebär. Utifrån ett fenomenologiskt synsätt (Svensson & 

Åkerblom, 2020; Säljö, 2022) kan en konflikt mellan upplevelserna gällande denna fråga 

urskiljas i föreliggande studie, då samsyn inte går att styrka i det sammantagna resultatet av 

både intervjuer och enkäter. Genom de intervjuer som gjorts och analyserats framträder hög 

grad av samsyn mellan rektorer och specialpedagog. Utifrån de enkätsvar som inkommit 

framgår att förskolans personal upplever sig vara väl insatta i det systematiska kvalitetsarbetets 

syfte och innebörd. Däremot kan det inte säkerställas att samma bild delas av samtlig personal, 

och det framgår inte att denna bild stämmer överens med rektorernas och specialpedagogens 

beskrivningar. Detta kan vara en indikation på att diskussioner om det systematiska 

kvalitetsarbetets innebörd inte förts, vilket i sin tur kan påverka vilket eller vilka av de 

specialpedagogiska perspektiven som blir framträdande i det arbete som görs. Ett 

kvalitetsarbete som, medvetet eller omedvetet, bygger på Nilholms (2022) beskrivning av det 

kategoriska perspektivet får således ett annat utfall än ett som utgår från det relationella 

perspektivets principer. Det kan alltså vara så att förståelsen för vad arbetet innebär och ska 

leda till skiljer sig mellan rektorer och specialpedagog i förhållande till förskolans personal, 

som är de som utför insatserna. Detta kan påverka verkningsgraden av huruvida det arbete som 

görs genererar utveckling av kvalitet.  

Säljö (2022) beskriver det som positivt att människor i samförstånd tar avstamp i den 

individuella och gemensamma erfarenheten kring ett fenomen (i detta fall det systematiska 

kvalitetsarbetet). För att maximal utveckling ska ske i samtliga led kan det behöva säkerställas 

att förståelsen för arbetets syfte och innebörd stämmer överens. Den återkommande feedback 

som ges kan ses som ett bidrag till att skapa stöd och mening för förskolepersonalen gällande 

genomförandet av det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan också möjliggöra samtal som kan 

bidra till att skapa den samsyn och gemensamma förståelse för syftet och innebörden av det 
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systematiska kvalitetsarbete som är intentionen. En generell upplevelse hos förskolepersonalen 

tycks vara att de ser det systematiska kvalitetsarbetet som omfattande och tidskrävande.    

5.2.2 De organisatoriska förutsättningarna för det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Under analysen av resultatet nämns ordet tid i särskilt hög grad när det kommer till vilka 

förutsättningar som ges och behövs för att kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Samtliga rektorer nämner ordet som ett direkt svar på hur de skapar förutsättningar för sin 

förskolepersonal och de tycks lägga värde i att ge tidsmässiga förutsättningar att genomföra 

arbetet. Hos flera av förskolans personal är upplevelsen av goda tidsmässiga förutsättningar 

densamma som hos rektorerna men det framkommer även att andra respondenter upplever att 

det saknas tillräckligt med tid. I deras kommentarer kan det utläsas tänkbara orsaksförklaringar 

till detta. Exempelvis nämns yttre omständigheter, som frånvaro bland personalen eller att det 

finns många andra arbetsuppgifter måste göras, som bidragande faktorer till att tiden upplevs 

knapp. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan återigen en konflikt mellan de olika 

upplevelserna urskiljas och den skilda upplevelsen av hur tiden ska användas kan utgöra ett 

komplicerat förhållande till de uttalade och outtalade förväntningar som råder gällande hur tiden 

ska prioriteras. I denna kontext, tolkas att förskolepersonalen och rektorernas tankar om hur 

reflektionstiden ska användas inte är desamma, vilket kan förstås genom Säljös (2022) 

beskrivning av komplexiteten kring att enskilda individer upplever en situation eller ett 

fenomen på olika sätt och därför också agerar och tänker olika kring det.  

Med utgångspunkt i hur Säljö (2022), utifrån ett sociokulturellt perspektiv, beskriver att 

erfarenhetsutbyte genererar ett lärande där individer utvecklas och skapar nya erfarenheter och 

förmågor utifrån den gemensamma kontext de befinner sig i och det sociala samspel som där 

sker, kan utvecklingsgruppen på förskoleområdet förklaras ha en betydande 

påverkansmöjlighet. Ordet utvecklingsgrupp förekommer frekvent i både intervjuer och 

enkätsvar. Av rektorer och specialpedagog benämns gruppens arbete vara en betydande faktor 

för framgången med det systematiska kvalitetsarbetet. Det kollegiala lärande och det 

erfarenhetsutbyte som sker med utgångspunkt i en gemensam kontext där dialoger förs utifrån 

en gemensam begreppsbank bidrar till den kunskapsbildning och den utveckling som Säljö 

(2022) beskriver. 
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I resultatet av enkäterna framkommer att förskolans personal delar rektorernas och 

specialpedagogens upplevelse kring utvecklingsgruppens betydelse utifrån det kollegiala 

lärande som sker. Däremot framträder det hos ett fåtal av förskolepersonalen att det ses som ett 

problem att denna kompetensutveckling inte erbjuds alla och det föreslås att representationen i 

utvecklingsgruppen borde alternera inom arbetslaget för att bredda den kompetens som nu ges 

till enskilda individer. Detta indikerar att det kan förekomma vissa brister när det gäller att 

förmedla och sprida den kunskap och det lärande som bildas i utvecklingsgruppen till övrig 

personal i arbetslagen. Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv förklarar Säljö (2022) 

att det kollegiala samspel som råder i en sådan utvecklingsgrupp är betydelsefullt och detta 

samspel mellan individer samt kommunikationen mellan dem är av betydelse för lärandet. 

Utifrån det resonemanget kan det medföra risker med att byta ut representanterna för ofta. Det 

samtalsklimat och dynamiken i den kommunikation som förs i en grupp påverkas och kan 

förändras om nya deltagare tillkommer, grundat i Säljös (2022) beskrivning av relationens 

betydelse för lärandet då den påverkar det sociala samspel och den kommunikation som sker 

mellan individer.  

Den kollegiala handledning som specialpedagogen förklarar vara en del av dennes uppdrag 

kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet lyfts inte av förskolans personal som en betydande 

förutsättning. Det betyder inte att de upplever handledningen som betydelselös, utan tolkas som 

att handledningen inte ses som en betydande förutsättning för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Däremot blir de specialpedagogiska perspektiven synliga i processen genom att 

kategoriseringen som görs på varje individ i förhållande till lärmiljö skapar förutsättning till 

förbättringsinsatser baserade på det relationella perspektivets synsätt. 

5.3.3 Specialpedagogisk kompetens vid det systematiska kvalitetsarbetet. 

Specialpedagogens roll i det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs av hen innefatta både 

handledning och observationer av lärmiljöer. Särskilt framträdande beskrivs den vara vid det 

systematiska kvalitetsarbetets inledande fas, dvs när kartläggningen av barnen i förhållande till 

lärmiljö och undervisning görs i början av läsåret. Här upplever specialpedagogen att hen ges 

utrymme att, genom handledning och observationer, stötta och utmana förskolepersonalen i 

deras reflektioner. Specialpedagogen beskriver sin funktion som en möjlighet att bidra genom 

att verbalisera det som sker från ett annat perspektiv än förskolepersonalens och rektorernas. 

Här verkar de specialpedagogiska perspektiven kunna ta plats. Genom att specialpedagogen 
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verbaliserar förskolepersonalens och rektorernas insatser kan hen göra dem uppmärksamma på 

vilket av de specialpedagogiska perspektiv (se studiens teoretiska utgångspunkter) som bör vara 

i fokus vid tillfället. Utifrån det utrymme specialpedagogen säger sig ha ger det hen en möjlighet 

att påverka inom vilka perspektiv dialogerna och insatserna fokuserar. 

Av enkätresultatet framgår att flera av förskolepersonalen efterfrågar stöd och feedback från 

både specialpedagog och rektorer i högre utsträckning och med tätare intervall än vad som ges 

idag. Detta skiljer sig från den bild rektorerna och specialpedagogen ger, där de beskriver det 

stöd och den feedback som ges vara kontinuerlig. Visserligen framkommer att vissa arbetslag 

får mer stöttning än andra, framförallt av specialpedagogen, men detta motiveras utifrån att det 

är behovet som styr och att det tack vare detta skapas en likvärdighet inom förskoleområdet. 

Författarna till denna studie tycker sig kunna utläsa att de arbetslag som behöver öka sin 

förståelse för och i högre grad utveckla sin undervisning och lärmiljö utifrån ett relationellt 

perspektiv (Nilholm, 2022) bedöms av rektorerna och specialpedagogen vara de som i högre 

grad är i behov av stöd.  

Persson (2019) förklarar att det centrala inom det relationella perspektivet handlar om hur vi 

ser på lärmiljön och undervisningens påverkan för individens lärande. Genom att handledning 

eller stöttning av annat slag är mer förekommande där förståelsen för detta behöver öka kan det 

tänkas vara så att rektorerna ser detta som viktigt för att upprätthålla hög kvalitet och därför 

tillsätter resurser för att bredda kompetensen. Att det finns en andel förskolepersonal som anser 

sig sakna tillräckligt stöd och en andel som upplever sig få stöttning i hög grad kan tolkas vara 

en bekräftelse på att rektorernas intention med att rikta stödet har gett det utfall som de uttrycker 

sig ha intentionen att göra. Däremot kan syftet med denna fördelning förtydligas för att 

precisera vilken sorts stöd förskolepersonalen kan förvänta sig. Utifrån Säljös (2022) 

beskrivning av ett fenomenologiskt perspektiv, upplever och ser individer olika situationer på 

olika sätt. Detta skapar en komplexitet, vilken även framträder som en utmaning i föreliggande 

studie.  Det kan tolkas att denna information inte nått ut till förskolans personal i tillräcklig grad 

då en viss del av de svarande uttrycker en upplevelse av obefintligt specialpedagogiskt stöd. De 

som fått handledning av specialpedagogen lyfter fram värdet i att få feedback utifrån detta 

perspektiv. Flertalet av förskolans personal efterfrågar feedback från specialpedagog även i det 

löpande arbetet likt det stöd som rektorerna beskrivs ge. 
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5.4 Sammanfattning och slutsatser.  

Utifrån föreliggande studies resultat och analys kan det konstateras att det tycks finnas god 

samsyn, mellan rektorer och specialpedagog, kring vad det systematiska kvalitetsarbetet 

innebär och vad det står för. De specialpedagogiska perspektivens betydelse för det 

systematiska kvalitetsarbetet synliggör behovet av både det kategoriska och det relationella 

perspektivet för att kvalitativ utveckling ska ske. Det systematiska kvalitetsarbetet grundar sig 

i den kartläggning som förskolepersonalen utför för att kunna skapa de relationella 

perspektivets förutsättningar.  Det framgår att förskolepersonalen upplever sig veta vad syfte 

och innebörd med arbetet är, men det går inte utläsa om denna bild är likadan hos samtliga och 

det går heller inte att uttala sig om huruvida den överensstämmer med rektorernas och 

specialpedagogens föreställning. Sett ur rektorernas perspektiv beskrivs en tydlig organisation 

framför allt när det gäller den tid som avsätts för ändamålet, vilket de anser skapar goda 

förutsättningar för genomförandet av det systematiska kvalitetsarbetet.  

Resultatet gör gällande att denna beskrivning av möjligheterna som ges till genomförande av 

det systematiska kvalitetsarbetet, utifrån tidsaspekten, till viss del skiljer sig från 

förskolepersonalens upplevelse av detsamma. Det framträder här en viss otydlighet i 

förväntningarna kring vad förskolans personal ska använda sin reflektionstid till samt hur den 

bidrar till och utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet. Tankarna om lärmiljön samt hur ett  

helhetsperspektiv skapas genom det systematiska kvalitetsarbetet är något som samspelar 

mellan såväl rektorer, specialpedagog och förskolepersonalen. En betydande förutsättning för 

genomförandet av det systematiska kvalitetsarbetet har utlästs vara det kollegiala lärande som 

sker, delvis genom utvecklingsgruppens arbete men även genom andra former av samverkan 

mellan förskolepersonalen och deras digitala och verbala utbyte. Detta medför fler möjligheter 

för förskolepersonalen att utveckla sin professionella syn på den egna praktiken men också för 

hela kontexten. Utifrån detta konstaterande problematiserar förskolepersonalen att övrig 

personal inte får samma möjligheter till kunskapsbildning som de som medverkar i 

utvecklingsgruppens arbete. Samtidigt menar rektorerna att det bör skapa en god spridning 

genom att det i nuläget finns en representant från varje arbetslag och att denna ses som ansvarig 

för att skapa möjlighet till utveckling inom det egna arbetslaget. Här framträder en otydlighet 

då personalens upplevelser inte till fullo överensstämmer med rektorernas intentioner.  
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Det kollegiala lärandet som utvecklingsgruppen skapar förutsättning för tycks vara betydande, 

men vikten av stöd och stimulans genom såväl skriftlig som muntlig feedback av rektorer och 

specialpedagog framhävs också. Däremot efterfrågar flera av förskolans personal ännu mer 

närvaro vid genomförandet av det systematiska kvalitetsarbetet av både specialpedagog och 

rektor än vad som ges i nuläget. Specialpedagogen säger sig vara involverad i hela processen 

kring det systematiska kvalitetsarbetet i olika grad, där hen uttrycker att kompetensen särskilt 

tas tillvara under den inledande kartläggningsfasen vilket skapar förutsättningar för de 

specialpedagogiska perspektiven. Specialpedagogens uppdrag beskrivs, av rektorerna, som 

handledande i olika sammanhang där behovet utifrån det systematiska kvalitetsarbetet är 

utgångspunkt. Olikheten i handledningstillfällen framträder genom att vissa arbetslag upplever 

sig få mer handledning än andra då behovet, av rektorerna, bedöms som större i vissa arbetslag. 

Specialpedagogen menar att särskilt fokus, vid handledningen, ligger på att synliggöra hur 

lärmiljöer, arbetssätt och undervisning kan utvecklas i strävan mot att erbjuda tillgängliga 

lärmiljöer för alla barn.  

Utifrån analysen av resultatet har följande slutsatser dragits för att besvara studiens 

frågeställningar.  

 

 En samsyn kring och en väl förankrad förståelse för det systematiska kvalitetsarbetets 

syfte och innebörd är bidragande till hur väl förbättringsinsatser genererar utveckling 

av lärmiljö, undervisning och arbetssätt. Sammantaget kan det ses som en 

kvalitetshöjande process. 

 Tidsaspekten är en avgörande faktor för känslan av att ha tillräckliga förutsättningar att 

bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, där det är av stor vikt att det finns en gemensam 

förväntan kring hur reflektionstiden bör användas. Kollegiala möten där kunskaper och 

erfarenheter utbyts möjliggör kunskapsbildning och ökad kompetens konstateras också 

som en betydande förutsättning för att kunna driva ett systematiskt kvalitetsarbete. 

 Specialpedagogens bidrag i det systematiska kvalitetsarbetet skapar goda möjligheter 

för utveckling av tillgängliga lärmiljöer för alla barn. Genom systematiken i 

organisationen framträder att de specialpedagogiska perspektiven tar en betydande roll 

gällande det systematiska kvalitetsarbetets funktion som en förebyggande och 

främjande insats. 
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6. Diskussion.  
 

Följande avsnitt kommer att inledas med en metoddiskussion kring valet av metod i förhållande 

till syftet för föreliggande studie. Hur väl detta metodval har möjliggjort ett resultat för det 

tänkta forskningsområdet kommer att diskuteras. Därefter kommer föreliggande studies resultat 

belysas i förhållande till tidigare forskning för att kunna svara på de frågeställningar som är 

ställda. Därefter presenteras ett slutord för diskussionen samt studiens implikationer och tankar 

om vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion.  

Syftet med föreliggande studie var att bidra med kunskap om det systematiska kvalitetsarbetets 

påverkan på förskolans utveckling av lärmiljöer samt vilka effekter detta kan ha för förskolans 

kvalitet. Studien är genomförd utifrån en flervalsmetod där det först har genomförts intervjuer 

med rektorer och specialpedagog för att därefter genomföra en enkätundersökning bland den 

verksamma personalen inom förskoleområdet. 

Under processens gång har vi rört oss inom det kvalitativa forskningsfältet, i linje med Brymans 

(2018) beskrivning, där tonvikt har legat på insamling av ord och beskrivningar av 

respondenternas upplevelser kring det systematiska kvalitetsarbetet. Valet att inleda studien 

med intervjuer gjordes utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) tankar kring att 

forskningsintervjuer bidrar till att producera kunskap. Genom intervjuerna fick vi även en 

fördjupad förståelse för hur intervjupersonerna tänker och resonerar kring organisationen samt 

det systematiska kvalitetsarbetet. Intervjufrågorna var konstruerade så att intervjupersonerna 

gavs stor frihet i beskrivningen av sin upplevelse av det systematiska kvalitetsarbetet och den 

egna rollen i detta. Detta har skapat en uppfattning om vilka tankar de intervjuade har kring 

olika delar av arbetet, vilket sedan låg till grund för enkätundersökningens frågeställningar. Att 

genomföra studien i denna ordning (med intervju som föreliggare till enkätundersökning) 

bidrog till att mer specifika frågor kunde ställas till förskolans personal utifrån den bild som 

getts oss gällande förskoleområdets organisation av det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt 

ställer vi oss frågan om valet av metod har varit adekvat för det insamlade empiriska underlaget 

då omfånget av data i förhållande till studiens storlek har varit stort. Däremot anses metodvalet 
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ha gynnat studien då den har speglat upplevelser av det systematiska kvalitetsarbetet på flera 

sätt.    

Detta har bidragit till ett mer specifikt resultat för det här förskoleområdet snarare än en generell 

bild av det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan. Även det urval som gjorts har påverkat 

studiens resultat. Utifrån Brymans (2018) beskrivning har både ett målstyrt och representativt 

urval gjorts. Detta har gjorts med utgångspunkt i de frågeställningar som ställts inför studiens 

genomförande och genererat ett resultat som är representativt för organisationen i detta 

förskoleområde. Utifrån syftet med studien, vilket handlar om att bidra med kunskap om det 

systematiska kvalitetsarbetets påverkan för förskolans utveckling av lärmiljöer utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv och vilka effekter detta kan ha för förskolans kvalitet, hade vi 

kunnat få ett mer generellt resultat genom att vidga vårt undersökningsområde. Genom en 

enkätundersökning i ett större område, exempelvis hela kommunen, hade vi kunnat få en utökad 

bild av hur det systematiska kvalitetsarbetet upplevs av förskolans personal i ett bredare 

perspektiv, vilket även hade kunnat utveckla ett annat syfte.   

Samtidigt hade den typen av studie kunnat ha svårighet att uttala sig kring och bidra med 

kunskaper om vilka effekter det systematiska kvalitetsarbetet har i förskolan när det gäller att 

utveckla lärmiljöns kvalitet. För det krävs en djupare förståelse, vilket möjliggjorts tack vare 

det metodval och det urval som gjorts i föreliggande studie. Denna förståelse har skapats utifrån 

att vi fördjupat oss i en organisation och deras arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Genom intervjuerna av rektorer och specialpedagog har en kunskap om det systematiska 

kvalitetsarbetets organisation och struktur, inom detta förskoleområde, byggts upp vilket 

genom enkätundersökningen antingen förstärkts eller ifrågasatts utifrån förskolepersonalens 

upplevelse av det. Sammantaget har detta lett till att slutsatser har dragits som kan anses vara 

kunskapsbildande utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. En svårighet som enkätformen 

förde med sig var tydligheten i utformandet. I föreliggande studie har hänsyn tagits utifrån 

Brymans (2018) råd kring att ha slutna frågor i hög grad för att undvika misstolkningar. 

Samtidigt har fokus legat på att tolka resultatet kvalitativt även när det gällde 

enkätundersökningen. Därför konstruerades frågorna med möjlighet att ge förtydligande 

kommentar på samtliga frågor. Dessa förtydligande kommentarer anses vara avgörande för att 

kunna fånga upp förskolepersonalens upplevelser kring det systematiska kvalitetsarbetet och 

möjliggjorde en kvalitativ analys av resultatet på ett likvärdigt sätt som intervjuerna bearbetats.  
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Utifrån intentionen med att urvalet skulle representera personalen inom förskoleområdet anses 

denna form av enkät vara ett relevant metodval för ändamålet. Intervjuer hade kunnat ge en 

djupare förståelse genom att följdfrågor hade kunnat ställas för att förtydliga och säkerställa att 

vi uppfattat svaren korrekt. Det finns en risk att vi missuppfattat kommentarernas betydelse 

vilket i så fall skulle innebära att tillförlitligheten av resultatet kan ifrågasättas.  

Däremot hade intervjuer äventyrat det representativa i urvalet utifrån att det inte hade funnits 

möjlighet att göra intervjuer i den omfattning som enkäten gav möjlighet till. Till 

enkätundersökningen bjöds endast tillsvidareanställd förskolepersonal in. Detta medförde att 

ca 30 av förskolans personal inte gavs möjlighet att delta. Detta tros inte ha påverkat resultatet 

negativt då majoriteten av dessa är anställda som extra personal på kortare vikariat och därmed 

inte är involverade i det systematiska kvalitetsarbetet. Av 106 tillfrågade respondenter inkom 

66 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 62%. Utifrån deltagarantalet finns det vissa tveksamheter 

i huruvida resultatet kan ses som representativt, eftersom en relativt stor del av de tillfrågade 

valt att inte besvara enkäten. Tack vare att så många tillfrågades ses underlaget som tillräckligt 

för att kunna göra uttalanden på ett tillförlitligt sätt om hur förskolepersonalen inom 

förskoleområdet upplever och ser på det systematiska kvalitetsarbetet. En orsak till den låga 

svarsfrekvensen kan möjligen förklaras med att föreliggande studies enkätundersökning kom i 

direkt anslutning till två andra enkätundersökningar som genomförts på kommunens initiativ, 

varav den ena hade ett snarlikt innehåll. En annan orsak kan vara att man som respondent inte 

gett sitt samtycke utifrån de etiska ställningstagande som denna studie tagit hänsyn till och 

därmed utnyttjat sin rätt att inte medverka. Dessa ställningstagande utgår ifrån Brymans (2018) 

beskrivning och presenterades på ett utförligt sätt i medföljande missivbrev samt i inledande 

texten i enkäten. Vid eventuella otydligheter fanns kontaktuppgifter till oss därför ses inte detta 

som en trolig orsak till den låga svarsfrekvensen. 

6.2 Resultatdiskussion.   

Syftet med den föreliggande studien är att bidra med kunskap om det systematiska 

kvalitetsarbetets påverkan på förskolans utveckling av lärmiljöer utifrån de specialpedagogiska 

perspektiven samt vilka effekter dessa kan ha för förskolans verksamhet. Utifrån syftet har tre 

frågeställningar gjorts vilka här kommer att diskuteras i förhållande till studiens resultat, analys 
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och tidigare forskning. Resultatdiskussionen bygger på samma strukturer som resultatet och 

analysen för att tydliggöra respektive forskningsfråga. 

6.2.1 Upplevelser av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Vår första forskningsfråga riktar sig mot rektorernas, specialpedagogens och 

förskolepersonalens upplevelse av det systematiska kvalitetsarbetet inom ett förskoleområde. 

Studiens resultat belyser att samtliga professioner upplever sig vara väl insatta och anser sig ha 

en god kunskap om det systematiska kvalitetsarbetets betydelse. Även om resultatet inte styrker 

att professionerna som deltar i föreliggande studie delar samma bild av vad det systematiska 

kvalitetsarbetet innebär så går det att utläsa en förståelse för den process och kunskapssyn som 

detta arbete ger. Ord och begrepp som rektorerna och specialpedagogen använder när de 

beskriver det systematiska kvalitetsarbetet stämmer väl överens med Renblad och Brodins 

(2014) beskrivning. Författarna beskriver det systematiska kvalitetsarbetet som ett verktyg som 

kan användas för att få ny kunskap om barns lärprocesser, vilket i sin tur kan bidra till insikter 

om hur verksamheten behöver utvecklas för att säkerställa samt öka kvaliteten. Detta verktyg 

kan belysas med fokus på det kategoriska och relationella perspektivets synliggörande och hur 

dessa, utifrån att förhålla sig till Nilholms (2022) diskussion kring ett dilemmaperspektiv, bidrar 

till att skapa utveckling av förskolans lärmiljöer.  

Thulin och Jonsson (2018) samt Palla och Vallberg Roth (2020) belyser vikten av att synliggöra 

den lärmiljö vilken utgör grunden och skapar förutsättningar för undervisning i förskolan. Detta 

går att utläsa som överensstämmande med rektorernas och specialpedagogens ställningstagande 

kring utvecklingsarbete. Resultatet från enkäterna påvisar en tydlig och bred målsättning för 

det systematiska kvalitetsarbetet då flera av förskolepersonalen uttrycker att det systematiska 

kvalitetsarbetet synliggör de egna lärmiljöerna på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till 

verksamhetsmålen. 

Det framgår att rektorernas och specialpedagogens tankar om lärande harmoniserar med det 

som Lee-Hammond och Bjervås (2020) beskriver som en "meningsdiskurs", vilken betonar 

lärande som en socialt konstruerad process som utvecklas tillsammans med andra. Således kan 

effekterna av det systematiska kvalitetsarbetet kopplas till det sociokulturella perspektivet där 

den sociala kommunikationen mellan personalen i förskoleområdet skapar samsyn om 

systematiska kvalitetsarbetet som fenomen, vilket i sin tur genererar gemensamma tankar 
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(Nilholm, 2016; Rubin, 2021; Säljö, 2014).  Lee-Hammond och Bjervås (2020) beskriver också 

ett annat perspektiv på lärande som de kallar "kvalitetsdiskurs". Den innebär att lärande kan 

förstås som reproducerad förutbestämd kunskap, vilken förmedlas av expert på ämnet (i detta 

fall personalen i förskolan). Vilket perspektiv som antas kan följaktligen påverka hur man 

konstruerar, anpassar och genomför sin undervisning. Samtidigt menar Thulin och Jonsson 

(2018) att personalen i förskolan ska ha en adekvat kompetens för uppdraget som de menar är 

mångsidigt och komplext. Detta kan således även få en inverkan på dokumentation och 

reflektion, och därmed också på hur man riktar blicken när det gäller utvecklingsarbete.  

I föreliggande studie beskrivs dokumentationen inom det systematiska kvalitetsarbetet på ett 

sätt vilket speglar det kategoriska perspektivet enligt Ahlberg (2015) och Lutz (2021) synsätt 

gällande att förskolepersonalen systematiskt kartlägger individens kunskap och utveckling. 

Detta underbyggs av Nilholm (2022) och Ahlbergs (2015) resonemang kring att en 

kategorisering ses som grundläggande för att insatser baserade på det relationella perspektivets 

principer ska kunna ske. Det tangerar i sin tur Thulin och Jonssons (2018) uppfattning av 

förskolans uppdrag som komplext och mångsidigt. Författarna menar att det ställer höga krav 

på rektorer och förskolepersonals förståelse och kompetens för att utveckling ska ske. I 

kombination med de vaga riktlinjerna i skollag (SFS 2010:800) och läroplan (Lpfö, 18) kring 

hur ett kvalitetsarbete ska genomföras uppstår en konflikt genom att förståelsen för innebörden 

av detta arbete i hög grad kan skilja sig åt. Upplevelsen av ett fenomen ser olika ut hos olika 

personer, vilket betonas inom den sociokulturella teorin (Säljö, 2014) och kan därmed förklara 

att spridningen av kunskaper, erfarenheter, förståelse och kompetens är hög mellan de personer 

som är involverade. Detta framkom som en försvårande omständighet inom detta 

förskoleområde, vilket i ett nationellt perspektiv kan få påverkan på möjligheten till likvärdig 

utbildning.  

Utifrån ett ledarperspektiv menar Håkansson (2017) att det systematiska kvalitetsarbetet skapar 

möjligheter att utveckla rutiner för kontinuerlig dokumentation och uppföljning, samt kollegialt 

lärande. Samtidigt belyser Öqvist och Cervantes (2018) hur undervisningen organiseras i 

förskolan utifrån det sytematiska kvalitetsarbetet för att förbättra och utmana barns lärande och 

utveckling. Därmed bidrar det systematiska kvalitetsarbetet inom ett förskoleområde till 

utveckling samtidigt som kvaliteten inom detta förskoleområde varierar. Detta blir en utmaning 

för rektorerna att kompensera för eftersom detta kan få en inverkan på möjligheten att erbjuda 
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en likvärdig utbildning (Lpfö 18). I resultatet av enkäterna utläses att tre av respondenterna inte 

alls upplever att det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till en ökad kvalitet i förskolans 

verksamhet, vilket går att diskutera utifrån Renblads och Brodins (2012) samt Lee-Hammonds 

och Bjervås (2020) förklaring att det är högst individuellt hur vi ser på och upplever begreppet 

kvalitet. Att föra diskussioner om för vem utveckling ska ske och hur kvalitet gestaltas kan vara 

värdefullt för rektorerna, men också för förskolepersonalen, i syfte att skapa en samsyn. 

Enligt Skolverket (2015) är det systematiska kvalitetsarbetet av stor betydelse för 

verksamheten. Samtidigt går det att ställa sig frågan om förskolepersonalen har en känsla av 

inkludering i detta arbete, vilket Nilholm (2021) menar är signifikant med individens känsla av 

samhörighet. Liljenberg och Blossing (2021) belyser det utifrån förskolepersonalens känsla av 

att vara socialt inkluderad i denna utvecklingsprocess och menar att detta är en viktig aspekt i 

organisationens utvecklingsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet genererar ett relationellt 

perspektiv i den bemärkelsen att det synliggör och skapar förutsättningar för inkludering 

(Persson, 2019; Nilholm, 2020). Tidigare presenterades variationen gällande spridning av 

kunskap och kompetens som en möjlig faktor till olika upplevelser av det systematiska 

kvalitetsarbetet. I resultatet av enkäten presenteras även att det systematiska kvalitetsarbetet ses 

som omfattande och tidskrävande vilket kan få betydelse för upplevelsen av det som helhet.  

6.2.2 Förutsättningarna för det systematiska kvalitetsarbetet.  

Vår andra forskningsfråga berör hur de organisatoriska förutsättningarna ser ut för att bedriva 

det systematiska kvalitetsarbetet inom ett förskoleområde. Här skiljer sig resultatet något 

mellan det olika respondenterna. Rektorernas och specialpedagogens upplevelser om huruvida 

förskolepersonalens möjligheter till att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån en 

tidsaspekt, ansågs vara god. De ansåg även utvecklingsgruppens arbete vara ett stöd, vilket 

gynnar och utvecklar såväl kvalitetsarbetet som det kollegiala lärandet. Nehezs och Blossing 

(2020) belyser det kollegiala samspelets betydelser i förhållande till verksamheten och dess 

utveckling. Medan Thulin och Jonsson (2018), Liljenberg och Blossing (2021) och Nehezs och 

Blossing (2020) menar att förskolepersonalens förmågor vid genomförandet av det 

systematiska kvalitetsarbetet i förskolan är en viktig del av organisationens utvecklingsarbete. 

Det öppna klimatet mellan de olika arbetslagen samt den utvecklingsgrupp som i studien 

beskrivs menar Nehezs och Blossing (2020) vara av stor vikt. Upplevelsen av att 

utvecklingsgruppens arbete är gynnsamt delas av förskolans personal. Detta överensstämmer 
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med Håkanssons (2017) tankar om att ledarskap i förskolan vid det systematiska 

kvalitetsarbetet upplägg kan struktureras och organiseras för att skapa utveckling. Däremot 

framkommer en viss tveksamhet kring hur detta arbete genererar effekter i det övriga 

arbetslaget, vilket är en följd som rektorerna försökt motverka med tanke på att de ser vinsterna 

med att utvecklingsgruppen bemannas av samma representant från respektive arbetslag. 

Förskolepersonalens lösning på deras uttalade problem är att deltagandet i utvecklingsgruppen 

bör alternera på samtliga personer i arbetslaget. Analysen i föreliggande studie antyder dock att 

detta inte är oproblematiskt. Säljö (2022) förklarar att det kollegiala samspel som råder i en 

utvecklingsgrupp av detta slag är betydelsefullt och detta samspel mellan individer samt 

kommunikationen mellan dem är av betydelse för lärandet. Att byta ut representanterna i 

utvecklingsgruppen hade kunnat motverka relationens betydelse för lärande, vilken författaren 

menar är betydande. Samtalsklimat och dynamik i den kommunikation som förs i en grupp 

påverkas och kan förändras om nya deltagare tillkommer.  

Wennergren och Blossing (2021) belyser det kollegiala lärandet som en framgångsfaktor i 

utvecklingsarbetet och förklarar det som ett arbete där kollegor tillsammans undersöker 

sambanden mellan den undervisning som sker och det lärande som genereras. Utifrån detta 

resonemang handlar skolutveckling, enligt Hirsch (2021), alltså om att analysera 

undervisningen och lärmiljön utifrån olika typer av information som man har iakttagit eller 

samlat in. Detta kan, enligt Renblad och Brodin (2012) samt Renblad och Brodin (2014), 

medföra en variation utifrån vem som dokumenterar. Författarna problematiserar insamling av 

dokumentation som ska fungera som ett kvalitetsutvecklande underlag då den oftast inte ses 

som meningsfull. Samtidigt visar studiens resultat att det kollegiala samarbetet mellan 

förskolepersonalen genomsyras både av en systematik, dokumentation, analys och kritisk 

granskning där man utvecklar kunskap både genom att lära av varandras erfarenheter och 

genom befintlig kunskap inom området. Detta sammanfattar de intentioner som rektorerna 

uttrycker att det har med det systematiska kvalitetsarbetet. För att kunna utföra detta arbete 

krävs avsatt tid. Rektorerna menar att förskolans personal har goda förutsättningar, utifrån 

tidsaspekten, att genomföra detta, vilket inte helt stämmer överens med förskolepersonalens 

upplevelser.  

Förskolans personal uttrycker också att de efterfrågar fler direkta insatser av såväl rektor som 

specialpedagog antingen muntligt eller skriftligt. Detta menar däremot både rektor och 
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specialpedagog att respektive arbetslag får utifrån det behov som finns. Både rektorer och 

specialpedagog belyser det kollegiala lärandet som en viktig och bärande del i strukturen av det 

systematiska kvalitetsarbetet, vilket styrks av Jederlund (2019) som framhåller att ett ledarskap 

baserat på positiva förväntningar på personalens välvilja, ärlighet och kompetens är att föredra. 

I annat fall ställs det höga krav på ett visionärt och uthålligt ledarskap samt att kvalificerat 

processtöd, över tid, krävs för att möjliggöra ett kollektivt lärande i arbetslag. Det kan sättas i 

relation till Håkanssons (2017) tankar om relationella och organisatoriska ledarskapsåtgärder 

samt vikten av återkopplingar som särskilt viktiga delar av hur rektorerna visar vad de förväntar 

sig av personalen när det gäller utförandet av arbetsuppgifter i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Nehezs och Blossings (2020) forskning belyser ett perspektiv där ledarskap har delegerats 

vilket stämmer väl överens med den verksamhetsbild som rektor och specialpedagog ger. 

Däremot är det rektors ansvar (Lpfö18) att driva det systematiska kvalitetsarbetet. Öqvist och 

Cervantes (2018) menar att vilka förutsättningar hen skapar är därmed avgörande. Det 

systematiska kvalitetsarbetets betydelse för hur verksamheten utvecklar och synliggör sin 

undervisning är mångfacetterat och den föreliggande studien belyser vikten av kvalitetsarbetets 

struktur. Samtidigt som Elfström Pettersson (2018) problematiserar hur det systematiska 

kvalitetsarbetet kan skapa en oönskad passivitet vilket i föreliggande studie skulle kunna bero 

på otillräcklig kunskap och kompetens för det systematiska kvalitetsarbetet. Elfström Pettersson 

(2018) menar att det systematiska kvalitetsarbetets utformning även möjliggör synliggörande 

och utveckling. I föreliggande studie belyses det vara den ram och struktur som används, vilken 

anses vara till kvalitetsarbetets fördel av både rektor, specialpedagog och förskolepersonal.  

6.2.3 Specialpedagogisk kompetens vid det systematiska kvalitetsarbetet. 

Den tredje forskningsfrågan fokuserar på hur rektorerna och förskolepersonalen tar tillvara den 

specialpedagogiska kompetensen vid det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån föreliggande 

studies resultat och analys har slutsatsen gjorts att specialpedagogens deltagande i arbetet vid 

det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till goda möjligheter att utveckla tillgängliga lärmiljöer 

samt att de specialpedagogiska perspektiven genomsyrar det systematiska kvalitetsarbetets 

struktur och ansats. Specialpedagogens arbetsuppgifter beskrivs vara väl överensstämmande 

med examensförordningens (SFS 2017:1111) intentioner när det gäller att genomföra 

pedagogiska kartläggningar samt analysera svårigheter på organisations-, grupp- och 

individnivå för att bidra till att hinder i lärmiljöer undanröjs. Detta menar Palla (2019) skapas 
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genom den inkluderande syn som är befintlig i förskolans verksamhet. Genom systematiken 

som beskrivs kan därför specialpedagogens roll inom det systematiska kvalitetsarbetet ses som 

en förebyggande och främjande insats.  

Palla (2020) menar att specialpedagogik i förskolan kan vara svår att definiera då det 

specialpedagogiska synsättet smälter samman med den traditionella förskolepedagogiken. 

Genom beskrivningen som ges i intervjuerna att de specialpedagogiska insatserna riktas utifrån 

en behovsstyrd intention ges intrycket att rektorernas ambition är att samtlig förskolepersonal 

ska känna inkludering i förhållande till arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet vilket kan 

förklaras härröra till det relationella perspektivets synsätt. Karlsudd (2021) och Nilholm (2021) 

beskriver båda två att inkludering ses som en förutsättning för alla individers lärande och 

utveckling. Samtidigt betonar både Haug (2016) och Nilholm (2021) att en signifikant del av 

inkluderingsbegreppet handlar om personens egen upplevelse av delaktighet och känsla av 

tillhörighet. Specialpedagogens stöd som i föreliggande studie beskrivs ges genom 

observationer och handledning kan här ses som ett värdefullt tillvägagångssätt för att 

möjliggöra och utveckla känslan av inkludering i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Förskolepersonalens känsla av tillhörighet och delaktighet är individuell och beskrivs av 

specialpedagogen som något specifikt för varje enskild individ även om individen förväntas 

delta då det ingår i uppdraget så görs detta utifrån dess egna förutsättningar och premisser.  

Palla (2019) belyser hur just behovet av synlighet och systematisering där identifiering och 

dokumentation är relevanta metoder för att ringa in ett utvecklingsområde likt det kategoriska 

perspektivets principer vilket sedan genererar relevanta förbättringsinsatser baserade på det 

relationella perspektivets synsätt, i syfte att möta alla barns behov. Detta belyser Palla (2020) 

som specialpedagogisk dokumentation vilket förklaras vara samarbete, bedömning och 

kategorisering. Författaren menar att dessa delar skapar möjligheter för en förskola för alla. 

Palla (2019) förespråkar en verksamhet som bygger broar mellan utbildning och omsorg. I 

föreliggande studie definieras specialpedagogens roll vid det systematiska kvalitetsarbetet som 

ett stöd för förskolans personal i deras genomförande, samt i förhållande till lärmiljöerna. Med 

tanke på att specialpedagogens kompetens efterfrågas i hög grad bland förskolepersonalen så 

kan det tolkas vara ett betydande stöd för flera när det gäller att erbjuda en tillgänglig 

undervisning (Thulin & Jonsson, 2018). Detta indikerar att det är en kompetens som saknas hos 

pedagogerna och som bidrar till att utveckling sker. Palla (2020) beskriver hur det 
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specialpedagogiska uppdraget i förskolan oftast riktar sig mot barn i behov av särskilt stöd, 

inkludering, normalitet och avvikelser. Föreliggande studies resultat visar att förskolans 

personal dessutom uttrycker ett behov av specialpedagogiskt stöd i det dagliga 

planeringsarbetet. 

6.3 Specialpedagogiska implikationer.  

Utifrån diskussionen av föreliggande studies resultat och analys är det av vikt att belysa de 

specialpedagogiska perspektivens relevans för det systematiska kvalitetsarbetet. Den 

grundläggande kartläggning som förskolans personal årligen genomför skapar en kontinuitet 

och systematik av kvalitetsarbetet. Samtidigt synliggörs här det kategoriska perspektivet då 

personalen systematiskt granskar individen i förhållande till lärmiljön och gruppen. Det går inte 

att bortse från att detta i sin tur ses som förutsättningen för att möjliggöra utveckling av 

lärmiljöer enligt det relationella perspektivet. Nilholm (2020) menar att verksamheten 

omedvetet, eller medvetet, kategoriserar individer utifrån deras utveckling eller kunskapsnivå i 

förhållande till lärmiljön och att detta skapar det oundvikliga dilemmat. Därav kan det 

systematiska kvalitetsarbetet vara grunden för inkludering genom att förskolans lärmiljö ses 

som flexibel då den systematiskt analyseras och utvärderas för att anpassas efter individens 

behov.  

Som blivande specialpedagoger har studiens genomförande synliggjort vikten av det 

systematiska kvalitetsarbetet samt vad det har för betydelser för förskolans utveckling av 

lärmiljöer utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Specialpedagogens uppdrag att genomföra, 

följa upp och utvärdera samt leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet framträder som 

betydande för att stärka verksamheten och dess lärmiljöer (SFS 2017:1111). För att belysa hur 

den specialpedagogiska kompetensen inom det systematiska kvalitetsarbetet kan ses som 

betydande för utvecklandet av lärmiljöer är det av betydelse att belysa hur vi ser och tänker om 

individer samt vår lärmiljö och hur dessa förhåller sig till varandra.  

6.4 Förslag till framtida forskning. 

Vårt förslag till framtida forskning är att genomföra studien i flera kommuner, i syfte att göra 

en jämförelseanalys mellan olika kommuners sätt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för 

att belysa likvärdighetsprincipen gällande barnens förutsättningar för god lärmiljö och 
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undervisning. Men också för att belysa likheter och skillnader mellan hur olika kommuner 

organiserar och bedriver sitt systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagen (SFS, 2010:800) och 

läroplanens (Lpfö 18) intentioner. Vi ser en möjlighet till större reliabilitet vid ett större antal 

respondenter från olika delar av landet. 

6.5 Slutord 

Inför kommande profession, specialpedagog, har studiens undersökningsområde fått oss att 

reflektera och se på det systematiska kvalitetsarbetets processer som av en mer betydande art. 

Det har skapat reflekterande samtal utifrån de specialpedagogiska perspektiven och vi ser deras 

påverkan på det systematiska kvalitetsarbetets som avgörande för hur möjlighet till 

kvalitetsutveckling skapas. Utifrån studiens syfte upplever vi att det systematiska 

kvalitetsarbetet, i föreliggande studie, bygger på de specialpedagogiska perspektiven och bidrar 

till att förbättringsinsatser görs som kan fungera kvalitetshöjande gällande lärmiljö och 

undervisning i förskolan. Bilden av specialpedagogens roll vid arbetet med utveckling, 

utredning och utvärdering speglas också som betydelsefullt vid det systematiska 

kvalitetsarbetet för att insatser på både organisations-, grupp- och individnivå ska förekomma. 

Därför ser vi fram emot att applicera våra nya tankar och erfarenheter, gällande arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet, som specialpedagoger i våra kommande uppdrag.   
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Bilaga:1 

 

Intervjuguide 

Frågor till Rektor /Specialpedagog  

1. Hur är det systematiska kvalitetsarbetet upplagt inom er organisation? 

2. Vad ser du att det systematiska kvalitetsarbetet främst kan bidra med? 

3. Vad är din roll i det systematiska kvalitetsarbetet?  

4. Vilka förutsättningar skapas för att pedagogerna ska kunna genomföra det systematiska 

kvalitetsarbetet? 

5. Hur stöttas pedagogerna i processen kring det systematiska kvalitetsarbetet? 

6. På vilket sätt används specialpedagogisk kompetens i det systematiska 

kvalitetsarbetet/utvecklingsarbetet?  

7. Vilka utmaningar upplever du kring det systematiska kvalitetsarbetet? 

8. Har du några fler tankar kring det systematiska kvalitetsarbetet och din roll i det? 
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Bilaga: 2 
sida: 1 

Enkätunderlag      

Vilka förutsättningar det finns för genomförande. 

Jag har tillräckligt med kompetens för att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 

 

Jag upplever att jag har tillräckligt med tid för att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete. 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 

 

Jag upplever att mallen är ett stöd för mig i genomförandet av det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 

 

 

Utformningen av det systematiska kvalitetsarbetet är tillfredsställande 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 
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Bilaga: 2 
sida: 2 

 

 

Systematiken i det systematiska kvalitetsarbetet är tillfredsställande 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 

 

   

Ledarskap och syn på det systematiska kvalitetsarbetet  

Jag får tillräckligt stöd av rektor i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 

 

Jag får tillräckligt stöd av specialpedagog. 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 

 

Jag är insatt i vad syftet med det systematiska kvalitetsarbetet innebär för 

verksamheten. 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 
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Bilaga: 2 
sida: 3 

 

 

Jag upplever att det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till ökad kvalitet på förskolan. 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 

 

Jag upplever att det systematiska kvalitetsarbetet är meningsfullt. 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls   

 

Möjligheter till utveckling av lärmiljön 

Jag upplever att det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till utveckling och lärande för 

barnen. 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 

 

Jag upplever att det systematiska kvalitetsarbetet hjälper oss att utveckla lärmiljö och 

undervisning så att den möter alla barns behov. 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 
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Bilaga: 2 
sida: 4 

Jag upplever att det systematiska kvalitetsarbetet synliggör gruppens behov. 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 

 

Jag upplever att det systematiska kvalitetsarbetet synliggör individens behov. 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 

 

Jag upplever att systematiska kvalitetsarbetet ger goda möjlighet till reflektion med 

mina kollegor? 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer till stor del 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer inte alls 

 

 

Vad är särskilt bra med det systematiska kvalitetsarbetet inom din organisation? 

Ett öppet svar: 

______________________________________________________________________ 

 

Vad behöver bli bättre? 

Ett öppet svar:  

______________________________________________________________________ 
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Bilaga: 3  
Sida 1 

 
 

 

 Fakulteten för lärarutbildning Datum: 22-02-20 

Missivbrev    

Du får det här brevet eftersom du blivit tillfrågad att delta i den studie som ligger till grund för 

vårt examensarbete på specialpedagogprogrammet. 

Vi som står bakom denna förfrågan är: 

Ellinor Roos och Sara Nordell, studenter på specialpedagogprogrammet vid högskolan i 

Kristianstad. Vi är nu inne på vår sjätte och sista termin av utbildningen och om allt går som 

det ska så tar vi vår examen i juni 2022. 

Föreliggande studie kommer att ligga till grund för vårt självständiga arbete, vilket fokuserar 

på rektors, specialpedagogs och pedagogers röster om det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskolan. Studien baseras på intervjuer av rektor och specialpedagog samt genom en 

enkätundersökning riktad till pedagogerna. Ni, som respondenter, utgör underlaget i denna 

studie genom ert deltagande i intervju alternativt genomförande av enkät. 

Intervjuerna kommer att spelas in, genom ljudinspelning. Enkätundersökningen kommer att 

genomföras digitalt, via google forms. Materialet kommer endast att hanteras av författarna 

till arbetet. Det kommer enbart användas till föreliggande studie och när denna är examinerad 

så kommer allt material att förstöras.  

Vi följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer, Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, och utgår i vår studie från dessa principer i 

bland annat följande avseenden: 

- Medverkan i studien är frivillig. 

- Som deltagare har du rätt att avbryta din medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. 

- Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när 

denna är examinerad. 
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 Fakulteten för lärarutbildning Datum: 22-02-20 

Tack på förhand! 

MVH 

Ellinor Roos och Sara Nordell 

Kontaktuppgifter: 

E-mailades:xxxxxxxxxxxxx  

 

Ansvarig lärare/handledare: 

Catarina Grahm 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

xxx-xxxxxx 
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         sida: 3 

 Fakulteten för lärarutbildning Datum: 22-02-20 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 
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Sida: 1 

Mall för det systematiska kvalitetsarbetet. 
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