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ABSTRACT 

The purpose of this quantitative study is to investigate the teacher’s percep-

tion of what conditions or prerequisites are required to conduct systematic 

quality improvement in preschools; specifically if there are factors that have 

facilitated the teacher's quality improvement work. The background section 

provides a description of the complexities with regards to improving quality 

in preschool. Among other things, the preschool's mission is described as 

well as how its quality should be assured. This section also present factors 

that impact on the work, and difficulties the teachers meet in their everyday 

work. Subsequently, this paper presents an overview of relevant existing 

research. The theoretical approach used in this study was carefully chosen to 

fulfill the purpose and to gain an insightful result. The social constructive 

approach describes the perception of knowledge while frameworks and 

models of quality are the theoretical starting points. Convenience sampling 

and concrete methods were applied to achieve reliable results. Statistical 

analysis was used to evaluate the results of the questionnaires. By analysis 

each factor using multiple models, this study contributes to an increased 

understanding of what teachers need to enable and improve quality manage-

ment in preschools.The result illustrates factors that are considered to affect 

systematic quality improvement in preschool, such as colleagues, manage-

ment and organization. It is apparent that certain parts of the systematic 

quality improvement work are considered more comprehensible than others. 

The teachers ask for concrete tools, but in the analysis it is discussed whether 

there is actually something else teachers need in their work with systematic 

quality improvement in preschool.  

Keywords 

Quality, teacher, quality improvement, prerequisites, factors 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka pedagogernas uppfatt-

ning om vilka förutsättningar som krävs för att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan; specifikt ta reda på om de anser att det finns 

faktorer som underlättat arbetet med kvaliteten. Bakgrunden ger en beskriv-

ning av komplexiteten som råder i förhållande till att arbeta med kvalitet i 

förskolan. Bland annat beskrivs förskolans uppdrag, vad och hur det ska 

kvalitetssäkras. Här presenteras även påverkansfaktorer samt svårigheter med 

arbetet. Vidare ges en forskningsöversikt av forskning som anses relevant i 

förhållande till studien. De teoretiska utgångspunkterna för studien är noga 

utvalda för att kunna uppfylla syftet och för att få ett intressant resultat. Det 

socialkonstruktiva beskriver kunskapssynen samtidigt som ramfaktorer och 

modeller för kvalitet är de teoretiska utgångspunkterna. Ett bekvämlighetsur-

val och konkreta metoder tillämpades för att uppnå bland annat tillförlitlighet 

och reliabilitet. Med hjälp av statistiska analyser benas enkätresultaten ut och 

resultatet kommer presentera det som anses relevant i förhållande till syftet. 

Undersökningen anses kunna bidra till en ökad förståelse kring vad pedago-

gerna behöver för förutsättningar för att bedriva det systematiska kvalitetsar-

betet i förskolan. Olika faktorer analyseras med hjälp av flertalet tester, för att 

se vilka faktorer som anses påverka pedagogernas arbete med kvaliteten. 

Resultatet synliggör faktorer som anses påverka det systematiska kvalitetsar-

betet i förskolan, exempelvis kollegor, ledning och organisation. Det framgår 

att vissa delar av det systematiska kvalitetsarbetet anses mer begripliga än 

andra. Pedagogerna efterfrågar konkreta hjälpmedel, men i analysen diskute-

ras det om det egentligen är något annat pedagogerna behöver i arbetet med 

förskolans systematiska kvalitetsarbete.  

Ämnesord  

Kvalitet, pedagog, systematiskt kvalitetsarbete, förutsättningar, faktorer 
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FÖRORD 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare Åsa Olsson, utan 

hennes hjälp hade denna studie inte kunnat genomföras. Jag vill också tacka 

Joakim Larsson som stöttade mig i slutet av uppsatsskrivandet.  

År 2008 började jag arbeta i förskolans verksamhet och det tog inte lång tid 

innan jag var med i diskussionerna kring verksamhetens kvalitet. Idag arbetar 

jag med att handleda verksamma pedagoger, med fokus på det systematiska 

kvalitetsarbetet. Oavsett vilka insatser som görs, tycks det vara svårt att 

begripa det kvalitetsarbete som ska genomföras i förskolan.  

Hösten 2015 började jag studera Magisterprogrammet i Utbildningsledning 

och Skolutveckling. Flera frågor fick svar och fler frågor uppstod. Ganska 

tidigt i utbildningen växte en nyfikenhet till förståelse för varför det systema-

tiska kvalitetsarbetet anses vara svårt. Det upplevda svårigheterna blev 

studiens utgångspunkt och ur det växte ett syfte fram. Förskolans komplexitet 

gör det nästan omöjligt att veta om en verksamhet har bra eller mindre bra 

kvalitet. Det är enkelt beskrivet en tolkningsfråga som är upp till pedagoger-

na att svara på och därför ville jag fråga de.  

Jag hoppas att detta blir ett bidrag som ger ökad förståelse för vilka förutsätt-

ningar pedagogerna behöver för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan.   
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1 INLEDNING 

Diskussioner om förskolans kvalitet pågår ständigt, både i och utanför den 

pedagogiska verksamheten. Lagar och styrdokument revideras återkommande 

med förhoppningen om att utveckla. För drygt sju år sedan tillkom stycket 

2.6 "Uppföljning, utvärdera och utveckling" i förskolans läroplan. Stycket 

innebar att det numera var ett krav för pedagoger i förskolan att systematiskt 

och kontinuerligt arbeta med verksamhetens kvalitet. Verksamheten förvän-

tas att se över i förhållande till om den erbjuder varje barn likvärdiga möjlig-

heter till att lära och utvecklas i förhållande till läroplanens strävansmål. 

(Skolverket, 2016b) En förändring, som sju år senare, fortfarande inte alltid 

anses som en naturlig del av förskolans verksamhet. Jag minns hur kollegor 

suckade och stönade över att tiden inte skulle räcka. Idag sju år senare hör jag 

fortfarande pedagoger uttrycka sig likande över att tiden inte räcker. Ofta 

ställer jag mig frågan: Varför, efter alla år, är inte kvalitetsarbetet mer själv-

klart i förskolan? Varför finns det förskoleverksamheter som inte har imple-

menterat det systematiska kvalitetsarbetet? Vad är det egentligen som är 

svårt? Frågor som både är intressanta och näst intill omöjliga att svara på. 

Svar som barnantal, tid, personalomsättning, profession, antal förskollärare, 

rektorsbyten, struktur och förståelse är troligtvis bara några av alla svar. Idag 

finns det en uppsjö av metoder, verktyg, studier och utbildningar som förvän-

tas främja arbetet med systematiska kvalitetsarbetet. Frågan lever, trots aktiva 

försök till att främja arbetet, kvar: Varför är det systematiska kvalitetsarbetet 

i förskolan svårt att genomföra? Enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 

är det pedagogerna som utgör kvaliteten och inte exempelvis barnantalet eller 

utformningen av utrymmet. Däremot anses barnantalet och utformningen av 

utrymmet som faktorer som påverkar pedagogerna. Vilka faktorer är det mer 

som påpekar? Tycker flera pedagoger att det är samma faktorer som skapar 

förutsättningar? Med hjälp av kvantitativ ansats kommer studien undersöka 

vad de verksamma pedagogerna anser att de behöver för att bedriva det 

systematiska kvalitetsarbetet. 
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1.1  Syfte 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om vilka 

förutsättningar som krävs för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan. Frågeställningar för studien är följande: 

 Vilka delar av det komplexa systematiska kvalitetsarbetet anser peda-

gogerna att de har förståelse för? 

 Finns det samband mellan förståelse och utbildning? 

 Vilka faktorer och förutsättningar ser pedagoger som viktiga för att 

lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet? 

 Finns det skillnader mellan pedagogerna som är verksamma i olika 

städer, med avseende på vad pedagogerna anser är viktigt för att lyck-

as med det systematiska kvalitetsarbetet?  

 1.1.1 Avgränsningar i studien 

Begreppet pedagog används som ett samlingsnamn för dem som är verk-

samma på förskolan. Det innefattar förskollärare, barnskötare eller andra 

personer som deltar i den pedagogiska verksamheten. Studien utgår ifrån 

pedagogernas uppfattningar om vilka förutsättningar som krävs för att bed-

riva det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Uppsatsen avgränsas med 

hjälp av tidigare forskning, som konkretiserar relevanta nyckelfaktorer i det 

systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. 
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2  BAKGRUND 

Bergh (2010) menar att begreppet kvalitet för det mesta klingar positivt i 

människors öron, samtidigt som det råder stora diskussioner kring fenomenet. 

Kvalitetsbegreppet har länge förekommit i utbildningsintuitioner, men det var 

först i slutet på 90-talet som begreppet blev prioriterat inom den svenska 

skolan. Idag tjugo år senare pågår fortfarande diskussioner om begreppet 

kvalitet. (Bergh, 2010) Enligt Sheridan & Pramling Samuelsson (2016) kan 

det bero på att kvalitet ligger i betraktarens öga.  

2.1 Förskolans uppdrag och kvalitet 

Förskolans huvuduppdrag är att ge varje individuellt barn kombinationen av 

lärande, lek och omsorg. Det enskilda barnets erfarenheter, intressen, bak-

grund och behov ska ligga tillgrund för hur arbetet utformas. Förskolans 

verksamhet anses som grundläggare till det livslånga lärandet. Med hjälp av 

det lustfyllda förväntas förskolan ge barnet möjlighet att bli en god sam-

hällsmedborgare. Den pedagogiska verksamheten vilar på en demokratisk 

grund, där verksamheten ska främja social gemenskap och allsidiga kontak-

ter. (Skolverket, 2016b; Skolverket, 2015a) 

Det som förskolan förväntas genomföra ska kvalitetsgranskas. Kapitel 4 i 

skollagen understryker bestämmelser om tillsyn, nationell uppföljning och 

statlig kvalitetsgranskning som ska råda inom skolväsendet (2010:800). I 

förskolan kallas detta för det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt förskolans 

läroplan avsnitt 2.6 ska verksamhetens arbete systematiskt och kontinuerligt 

följas upp. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är i huvudsak att 

utvärdera och utveckla verksamheten. Det är innehållet, organisationen och 

genomförandet som granskas i egenskap av att varje barn ska ges dem bästa 

möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. (Skolverket, 2016b) 

Utbildningsdepartementen (2010) menar att det exempelvis handlar om att 

titta på hur verksamheten möter, stödjer och utmanar barns lärande, välbefin-

nande, lek och utveckling. Det handlar också om hur den fysiska miljön är 

utformad, hur vuxna interagerar med barn och om hur dagliga rutiner, aktivi-
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teter och grupperingar fungerar. Skolverket konkretiserar begreppet kvalitet 

till hur väl verksamheten svarar mot samt uppfyller nationella men även 

andra uppsatta mål, krav och riktlinjer. Det handlar om att det ska, utifrån 

rådande förutsättning, existera en strävan till förnyelse och förbättringar. 

(Skolverket, 2016; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016) I skollag och 

läroplan framgår det att kvalitetsarbetet förväntas genomföras av pedagog, 

men barn och deras vårdnadshavare ska också ges möjlighet att delta i arbe-

tet. Det yttersta ansvaret för att arbetet genomförs ligger på förskolechefen 

eller rektorn. (2010:800; Skolverket, 2016b) 

 2.1.1 Struktur och metoder  

Enligt Sheridan & Pramling Samuelsson (2016) bör verksamma inom skolvä-

sendet ha ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet. Den kvalitet som råder inom 

skolan påverkas av flera olika komponenter och är ett multidimensionellt 

fenomen. Kvalitet är inte bara något som är, utan är något som blir och 

utvecklas med hjälp av interaktion, exempelvis mellan barn och lärare. 

Författarna understryker att begreppet kvalitet är komplext och att det gör det 

svårt att definiera vad som är låg eller hög kvalitet i förskolans verksamhet. 

Skolverket har tagit fram material som både konkretiserar syftet och är tänkta 

som hjälpmedel för att underlätta kvalitetsarbetet. "Allmänna råd med kom-

mentarer för systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet" (se Skolverket, 

2015a), "Uppföljning, utvärdering & utveckling i förskolan – pedagogisk 

dokumentation" (se Skolverket, 2015b) och "Kvalitetsarbete i praktiken" (se 

Skolverket, 2015c), är några av de texterna skolverket publicerat. Andra 

konkreta verktyg som framställs är ECERS (se Harms, Clifford & Cryer, 

2010), BRUK (se Skolverket, 2001) och  ktionsforskning  se   nnerman  

2008). Ett verktyg är återkommande och det är dokumentation, vilket anses 

som ett avgörande steg i förskolans systematiska kvalitetsarbete. (Skolverket, 

2015b; 2016b) 
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 2.1.2 Ledning, styrning och samarbete 

Lagar, styrdokument och konventioner påverkar i stor utsträckning hur 

verksamheternas kvalitetsarbete utformas. Eidevald (2013) påpekar komplex-

iteten som råder kring arbetet och att de finns flertalet krav men inget tydligt 

tillvägagångsätt. Eidevald kritiserar det faktum att det är upp till varje enskild 

enhet att ta beslut om hur verksamhetens kvalitetsarbete ska bedrivas. I flera 

fall är det förskolechefen som tar beslut om hur arbetet struktureras. Försko-

lechefen förväntas inte bara strukturera arbetet, utan det övergripande ansva-

ret för verksamhetens kvalitetsarbete ligger på hen. (Skolverket, 2016b; 

Håkansson, 2013). Bland annat handlar det om att förskolechefen förväntas 

säkerställa att personalen har rätt förutsättningar för sitt uppdrag. Råder det 

ovisshet är det förskolechefens uppgift att erbjuda eventuell kompetensut-

veckling (Skolverket, 2015a; Håkansson, 2013). 

Förskolechefen är inte ensam i att påverka organisationen och strukturen på 

kvalitetsarbetet. Wennström (1999) menar att det existerar fyra grundstenar 

för kvalitet i förskolan, ledning, måldokument, yrkeskompetens och övriga 

resurser. Trots dessa fyra ses tid som den främsta framgångsaspekten och 

framförallt tid att för reflektion i arbetslaget. Kornhall (2014) titulerar det, 

Wennerström (1999) tar upp, som ett kollegialt lärande. Det handlar i syn-

nerhet om att få reflektera och vidarutveckla, men också utvecklas tillsam-

mans.  

 2.1.3 Komplexitet 

Synen på kvalitet i förskolan förändras ständigt, dels på grund av att vi 

definierar begreppet olika och dels på grund av att arbetet med kvalitet 

förändras. Tidigare fokus i förskolans kvalitetsarbete var de organisatoriska 

frågorna, exempelvis barnantal och personalomsättning. För att de på senare 

år har gått över till att handla om det pedagogiska arbetet, pedagogernas 

förhållningssätt och planering. Tids nog plockades även vårdnadshavarnas 

syn på verksamheten in. (Dahlberg, Moss & Pence, 2014) Med flertalet 

faktorer som påverkar råder det en betydande kvalitativ variation i svenska 
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förskolorna (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016; Åsén & Vallberg-Roth, 

2012). 

Både Håkansson (2013) och Lager (2010) menar att det finns flera, både 

positiva och negativa, faktorer som ständigt påverkar det systematiska kvali-

tetsarbetet. Med flera faktorers påverkan är det inte ovanligt att fokus hamnar 

på olika och ibland fel saker (Håkansson, 2013). 

Det bedrivs som en systematisk process i flera steg som innefattar fler-

talet handlingar, aktörer och sammanhang. Betydande är hur olika fak-

torer påverkar kvalitetsarbetets utförande. Kvalitetsarbetet påverkas av 

bland annat barnsyn, kompetens, delaktighet och inflytande. (Lager, 

2010, s.45)  

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) lyfter fram att det existerar fyra 

dimensioner av begreppet kvalitet i förskolans, dessa fyra samspelar och 

bildar en helhet. Det handlar om en samhällsdimension som är utgångspunkt 

för läroplanen. En barndimension som innebär att barnets exempelvis behov, 

intressen och kunnande tillgodoses. Verksamhetsdimensionen handlar om de 

förutsättningar som verksamheten erbjuder för lärande. En förskollärardi-

mension som handlar om hur förskolans uppdrag tolkas och omsätts. (Sheri-

dan & Pramling Samuelsson, 2016)  

 2.1.4 Svårigheter   

Skolinspektionen (2012) synliggör i sin granskning att det råder svårigheter 

med det systematiska kvalitetsarbetet och framförallt att hitta systematiska 

metoder. Det framkom i Skolinspektionens granskning att förskolornas olika 

förutsättning påverkar genomförandet. Förutsättningar som -ekonomiska, - 

personella, - organisatoriska och motivation samt delaktighet. Det framkom 

även att förskolechefens ledande funktion inte levde upp till förväntningarna 

(Skolverket, 2012). Haug (2003) presenterar ytterligare faktorer till att det 

råder svårigheter med kvalitetsarbetet. Bland annat menar han att pedagoger-

nas kompetens är viktig. Däremot kan kompetens existera men det finns inte 

möjlighet att upprätta hålla den kvalitet som förväntas, på grund av arbetsbe-

lastning. Med olika förutsättningar, belastningar och kompetenser blir det 
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svårt att ha en likvärdig förskola för alla barn (Skolverket, 2016b). Wenn-

ström (1999) påpekar att det systematiska kvalitetsarbetet behöver bli ett 

kollegialt förhållningssätt, för att det ska lyckas.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta stycke kommer forskning, som anses relevant för studien, att presente-

ras. Det som presenteras är korta sammanfattningar av forskning, som har 

med det systematiska kvalitetsarbetet att göra. De publicerade studierna har 

hittats med hjälp av sökningar bland annat Google Scholar och Söders 

Scholar. Nyckelorden som kvalitetsarbete och förskola har figurerat som 

sökord i kombination av andra relevanta begrepp.  

3.1 Pedagogens förhållningssätt och arbete  

I denna del presenteras tidigare forskning som rör frågor kring huruvida 

verksamma pedagoger förhåller sig till, förstår och använder sig av det 

systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Begreppet kvalitet tolkas många 

gånger olika, vilket Kärrby (1997) belyser i sin artikel. Hon menar att kvalitet 

är ett fenomen som kan anses ur olika perspektiv samt att den påverkas i och 

av olika kontexter. Den vetenskapliga artikeln diskuterar begreppet kvalitet i 

anknytning till förskola och skola. I huvudsak diskuteras begreppet kvalitet i 

förhållande till det utvecklingsarbete som verksamheten ska bedriva. 

I verksamheten är det flera faktorer som främjar och påverkar hur utveckl-

ingsarbetet bedrivs, men i huvudsak är det pedagogerna som ska bedriva det. 

I Sheridan, Williams och Sandbergs studie (2013) var syftet att undersöka 

huruvida pedagoger upplever betydelse av att arbeta med systematiskt kvali-

tetsarbete. Med hjälp av individuella- och semistrukturerade intervjuer 

framkom att det råder flertalet frågor kring dokumentation och utvärdering. 

Det framgår vidare att kompetensutveckling inom området är nödvändigt för 

att kunna uppfylla de krav som förväntas på verksamma inom förskolan.  

Elfströms studie (2013) syftar till att synliggöra hur kunskap, som uppstår i 

ett aktivt arbete med systematiskt kvalitetsarbetet, faktiskt tillämpas. Främst i 

egenskap av att forma och organisera en förskola som är utformad i enlighet 

med förskolans läroplan. Läroplansteori, poststrukturalistisk teori och ett 

immanent filosofiskt perspektiv, tillämpades som teoretiska perspektiv och 
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studien utgår ifrån empiriskt material som systematiskt samlats in. Elfström 

belyser i sitt resultat att det uppstår vissa frågetecken, bland pedagogerna, 

kring det systematiska kvalitetsarbetet. I huvudsak rör det sig om frågetecken 

kring hur arbetet bör strukturerats för att svara mot nationella målen.  

Begreppet pedagogisk dokumentation anses relevant i samband med det 

systematiska kvalitetsarbetet. Alnerviks (2013) fokuserar på att förstå hur 

lärande och förändring sker i en verksamhet, när pedagogisk dokumentation 

används som ett verktyg en längre tid. Med hjälp av empiriskt material och 

en analysprocess i tre steg kom Alnervik fram till att för att lyckas med 

arbetet behöver pedagogerna diskutera epistemologiska och ontologiska 

frågor. Med hjälp av verksamhetsteori dras slutsatsen att ett aktivt arbete med 

pedagogisk dokumentation inneburit en förändrad syn på lärande och kun-

skap. I sin tur har detta både bidragit till utveckling på både grupp- och 

enhetsnivå.  

3.2 Styrning, struktur och organiserande 

Styrning, ledning och organiserandet av kvalitetsarbetet ses som högst 

intressant att nämna. I detta stycke redogörs hur styrning och ledning påver-

kar arbetet. I Lagers (2015) publikation var syftet att undersöka hur kvalitets-

arbetet genomförs och hur politik omvandlas till praktik, när det kommer till 

förskolans utvecklingsarbete. Första delen, från 2010, presenterar vad som 

sker i organiserandet av det systematiska kvalitetsarbetet. Lager undersöker 

hur olika nyckelpersoner (exempelvis rektorer, kvalitetssamordnare och 

specialpedagoger) i kommunerna, som har kompetens inom området, imple-

menterar kunskapen vidare. Med hjälp av policytexter, intervjuer och obser-

vationer analyserar Lager hur strategier av genomförandet ser ut. Resultatet 

synliggör, utifrån organisationsteori, att principer för aktörernas genomfö-

rande och organisering av arbetet styrs i synnerhet av rutiner och normer. Det 

framkommer även att det finns flertalet faktorer som påverkar, det råder 

olikheter och även svårigheter med det systematiska kvalitetsarbetet. Lager 

pointerar att det är relevant att fokusera på resurser och kompetens.  



Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan?       Patricia Hasselfors 

16 

 

Kvalitetsarbetet påverkas samt leds flera olika nivåer, bland annat på förvalt-

nings-  f rskole- och verksamhetsniv       nnerman och  lin forskningsarti-

kel (2013) synliggörs hur de tre ledningsnivåerna påverkar. Artikeln jämför 

två kommuner och resultatet visar på skillnad i hur arbetet organiseras, 

utifrån de tre ledningsnivåerna. Där den ena kommunen fokuserar på vissa 

delar och den andra fokuserar på andra. En gemensam intressant aspekt som 

framkommer är att nationella satsningen har en påverkan på verksamheternas 

förståelse samt arbete med kvalitetsarbetet.  

Renblad och Brodin (2012) studie bygger på fokusgruppsintervjuer med 

förskolechefer, där syftet är att synliggöra deras syn på både läroplanen och 

kvalitet i förskolan. Resultat pekar på att förskolecheferna ser tre delar som 

huvudsakligen centrala och det handlar om läroplanens införande, det syste-

matiska kvalitetsarbetet och det ansvar förskolecheferna tar för arbetet. 

Vidare framkommer det att de anser att pedagogerna bör se kvalitet som ett 

förhållningssätt. De pratar om vikten av organisering av arbetet och att 

använda de resurser som existerar på ett effektivt sätt. Faktorer som påverkar 

arbetet negativt menar det är bristfällande kommunikation, brist på kompen-

tenta pedagoger, tidsbrist, stora barngrupper och för stor personalomsättning. 

Evans (1996) understryker vikten av samarbete och kommunikation från den 

som leder utvecklingsarbetet i skolväsendet. Det handlar om att utgå ifrån det 

som är och ta beslut i linje med verksamhetens värderingar samt kultur. 

Kontinuitet ses dessutom relevant.  

3.3 Påverkansfaktorer och komplexitet  

Det finns flertalet komponenter som förväntas samspela för att det ska uppstå 

kvalitet i förskolan. Alla dessa komponenter leder till att arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet anses komplext. 

Många gånger anses det svårt att veta vad kvalitet i förskolan egentligen är. 

Kragh-Müller och Ringsmoses (2015) identifierar relevanta karaktärsdrag. 

De diskuterar huruvida kvalitet inkluderar både det individuella barnets 

behov samt intressen i kombinationen med att förbereda barnen för det som 

förväntas av samhället. Det framgår att det är genom att utgå ifrån barnet och 
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skapa trygghet kring hen som utveckling sker. Utveckling som i sin tur tolkas 

som positiv kvalitet. 

Insulander och Svärdemo Åbergs (2014) studie syftar till att bringa klarhet i 

hur det dualistiska uppdraget i förskolan hanteras i förskolan kvalitetsarbete. 

De menar att dualism, i förhållande till uppdraget gällande det systematiska 

kvalitetsarbetet, uppstår när pedagogerna dels ska utvärdera lärande samt 

utveckling hos barnen och samtidigt utvärdera den pedagogiska verksamhet-

en. Studiens empiri bygger på videoobservationer. Resultatet visar på att 

interaktionen mellan pedagoger och barn speglas av olika tankar kring 

läroplanens innehåll, vilket i sin tur resulterar till att det pedagogiska arbetet 

utvecklas på olika sätt.  

Gyllebring och Karlstedt (2013) magisteruppsats fokuserar på hur verk-

samma pedagoger använder sig av analysmetoder för att utveckla kvalitet 

inom förskolan. Den kvalitativa undersökningen genomförs på förskolor med 

kvalitetsutmärkelser. Resultatet visar på att olika analysmetoder i kombinat-

ion med ett reflekterande arbetssätt tillämpas för att skapa goda analyser som 

främjar kvalitetsarbetet.  

Barnets perspektiv anses centralt i förhållande till det systematiska kvalitets-

arbetet. I Westlunds (2011) studie presenteras flertalet positiva slutsatser 

kring pedagogers arbete med barns delaktighet och inflytande. Däremot även 

en del svårigheter som bland annat handlar om rättvisa, demokrati, individ 

och genus. Armisteads (2009) syftar till att klargöra barnens perspektiv på 

kvaliteten och huruvida deras synpunkter kan påverka. Med hjälp av fältstu-

dier, kombinerat med fåtal enkäter, menar Armisteads att om barn får möjlig-

het kan deras perspektiv synliggöras och inkluderas i verksamhetens syste-

matiska kvalitetsarbete. 

3.4 Studiens riktning 

I den tidigare forskning som har presenterats framgår det att det systematiska 

kvalitetsarbetet är komplext och anses många gånger vara svårhanterligt. Det 

är många aktörer som ska inkluderas och det är samtidigt många faktorer som 
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påverkar. Tydlig struktur och kompetens påpekas som relevant för ett lyckat 

kvalitetsarbete i förskolan. Återkommande i forskning är pedagogerna och 

deras förhållningssätt, funktion eller liknande. Det framkommer exempelvis 

en del kring hur pedagogerna arbetar eller kan arbeta med utvecklingsarbetet 

på förskolan. Haug (2003) påpekar att det råder en majoritet av forskningsar-

bete med fokus på processerna i förskolan. Det som förhoppningsvis kommer 

skilja denna studie ifrån tidigare är att det är pedagogernas åsikter kring 

komplexiteten som blir det centrala. För att begränsa och avskilja studien 

ytterligare blir fokus på vad pedagogerna anser att de behöver för att lyckas 

med kvalitetsarbetet. Denna studie kommer vara kvantitativ vilket skiljer sig 

från en del av presenterad tidigare forskning. 
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I denna del kommer de teoretiska utgångspunkter som ligger tillgrund för 

studien att presenteras och motiveras.  

4.1 Kunskapsteoretiska utgångspunkter 

Säljö (2014) belyser, utifrån den schweiziske filosofen och psykologen Jean 

Piaget, konstruktivism. Konstruktivismen ses som ett element av kognitivism 

och menar att individen inte lär passivt, utan genom sin egen aktivitet kon-

struerar kunskap. Kunskapen varierar beroende på vem det är som lär, det 

menar Dysthe (2007). Alla nya erfarenheter, som samlas genom livet, påver-

kas av och med individens redan existerande erfarenheter. Både Säljö (2014) 

och Dysthe (2007) anser att människan skapar egna meningsfulla helheter 

utifrån dessa deltagande aktiviteter. Socialkonstruktivism har sitt ursprung i 

konstruktivismen och anses handla om att kunskapen skapas i kollektivet och 

inte i individen. Exempelvis skapar en grupp pedagoger gemensam kunskap 

och förståelse för en kunskap i ett specifikt sammanhang (Dysthe, 2007). 

Hartman (2004) menar att detta kan resultera till att det inte bara finns en 

sanning kring ett begrepp eller fenomen. Det är en anledning till att, i exem-

pelvis en forskningsstudie, centrala och relevanta begrepp behövs konkretise-

ras. Konstruktivism anses relevant att belysa i denna studie eftersom att det är 

en studie som bygger på respondenternas upplevelse av något. Det betyder att 

det en respondent tolkar inte behöver vara vad en annan pedagog, till och 

med på samma avdelning, tolkar.  

4.2 Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 

Många gånger anses det nödvändigt att utgå ifrån en vetenskapsfilosofisk 

utgångspunkt. I förhållande till denna studie blir det svårt att välja en, på 

grund av att studien i huvudsak har en kvantitativ ansats men med inslag av 

en kvalitativ ansats.  
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Studiens frågeställningar har valt att svaras på med hjälp av en enkät. Vilket 

gör att positivismen inte kan uteslutas ifrån studien. Tillvägagångssättet utgår 

ifrån ett positivistiskt synsätt, i egenskap av att enkäten gör det möjligt att ta 

reda på vad pedagogerna anser att något är. (Andersson, 2014) I denna studie 

handlar det om att ta reda på pedagogernas uppfattningar om vilka förutsätt-

ningar som krävs för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. 

Det blir i tolkandet av data som det inte längre går att tillämpa positivism. 

Det går att säga att tolkandet av data sker utifrån ett konstruktivistiskt per-

spektiv, detta för att för att studien gav nya meningsfulla insikter som bidrog 

till min redan existerande kunskap. Kunskapen i studiens fall är det som 

pressenteras i exempelvis tidigare forskning (Dysthe, 2007; Hartman, 2004; 

Säljö, 2014). Utifrån vetenskapsfilosofiska utgångspunkter handlar det nu om 

hermeneutik (Andersson, 2014). Westerman (2006) poängterar att kvantita-

tiva undersökningar inte genomgående behöver utgå ifrån positivismen. Han 

menar att det är oundvikligt att inte tolka i framställningen av resultatet och 

att det kan finnas fördelar med att ha en kvalitativ vetenskapssyn.  

4.3 Teoretiska utgångspunkter  

Begreppet kvalitet har florerat inom flertalet institutioner under en längre tid 

och det framgår att skolan är sen till diskussionen. För över 50 år sedan 

publicerade psykologen och forskaren Donabedian en text (1966) som skulle 

vara banbrytande gällande kvalitetsgranskning i vården. Hans modell anses 

som mångdimensionell och bygger på tre delar - struktur, process samt 

resultat. Enkelt förklarat handlar strukturen om de resurser, organiserandet 

och villkor som existerar. Processen fokuserar på själva görandet och utifrån 

vad som görs blir när, hur och var relevant. Resultatet blir kontentan av 

strukturen och processen. Den ena delen är beroende av den andra och 

sambandet mellan struktur, process och resultat är relevant för hög kvalitet. 

Modellen har tillämpats i egenskap av att mäta kvalitet inom sjukvården och 

olika typer av metoder har tillämpats beroende på vilken del av Donabedians 

modell som förväntats granskas. Sheridan, professor inom kvalitet i försko-

lan, har tolkat Donabedians konceptuella modell (2001; 2007) och applice-
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rade den till ett verktyg för kvaliteten i förskolan. För förskolan menar 

Sheridan att struktur rör sig om yttre förutsättningar, såsom ledning, barn-

gruppsstorlek, tid, struktur, planering och liknade. Process handlar om det 

pedagogerna själva gör med kvalitetsarbetet, vilka förhållningssätt uppfatt-

ningar, förståelse och vidare. Resultat handlar om att uppfylla målen och 

ständigt höja den rådande kvaliteten.  

Haug (2003) presenterar fyra perspektiv på kvalitet i förskolan. Likt Donabe-

dian (1996) och Sheridan (2001) utgår Haug från de tre delarna, struktur, 

process och resultat. Det som skiljer hans perspektiv på kvalitet, från de 

andras, är en ytterligare del som han valt kalla för servicekvalitet. Det handlar 

om andras, exempelvis vårdnadshavarnas, bedömning av förskolan. Det 

framgår att denna aspekt inte ses lika relevant som de andra tre. Haug presen-

terar även de återkommande tre delarna, struktur-, process- och resultat-

kvalitet. Strukturkvalitet är de yttre förutsättningarna, exempelvis kompetens, 

bemanning, ekonomi och andra faktorer som påverkar strukturen. Vidare 

presenteras processkvalitet vilket handlar om den dagliga verksamheten. Till 

sist presenteras resultatkvalitet som handlar om de resultat verksamheten 

uppnått, exempelvis kan de handla om det individuella barnets lärande utifrån 

det förskolan arbetet med. Alla fyra perspektiv samspelar mer eller mindre 

med varandra och Haug menar att struktur- och processkvalitet är de tillväga-

gångssätten som leder till bättre resultat.  

 4.3.1 Ramfaktorer 

För pedagoger i förskolan är det i huvudsak läroplanen som pekar ut vilken 

riktning och vilka mål som arbetet ska sträva mot. Fåtalet gånger synliggörs 

hur arbetet ska genomföras. Detta har många gånger kallats för metodfrihet, 

vilket innebär att val av metoder för verksamma pedagoger varit valfritt. 

Trots att val av metod mer eller mindre än idag är upp till enskild pedagog, 

finns det andra faktorer som begränsar den pedagogiska friheten. Enligt 

Imsen (1999) kallas dessa för informella ramar. Dessa ramar begränsar och 

reglerar pedagogers arbetsmetoder. Ramfaktorteorin utgör de faktorer som 

omger och påverkar såväl barnet som verksamhetens utformning (Säljö, 
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2014; Imsen 1999). Ramfaktorteorin syftar till att kategorisera de faktorer 

som på olika nivåer, samspelar och påverkar utfallet av vad som sker i 

klassrummet. Det framgår att samspelet av de olika faktorerna bildar be-

stämda mönster. Imsen (1999) lyfter fram fem olika kategorier, men poäng-

tera att dessa är flytande och påverkar varandra.  

1. Det pedagogiska ramsystemet, handlar om hur pedagogerna definierar 

lagar och tolkar läroplanens innehåll. Verksamhetens kultur kan också ha 

en påverkan på hur läroplanen uppfattas.  

2. De administrativa ramarna, utgör de bestämmelser om hur verksamheten 

ska struktureras och ledas. Faktorer som exempelvis arbetslag, barn-

gruppsstorlek och regler kring hur tiden används. Regler, bestämmelser 

och likande som pedagogerna har svårt att ändra på, men som påverkar 

deras arbete. 

3. Resursrelaterade ramar, omfattar de som kategoriseras under ekono-

miska- och materiella resurser. Resurstilldelningen kan variera kraftigt 

mellan kommunerna.  

4. Organisationsrelaterade ramar, handlar om den kultur, klimat och de 

sociala förhållandena som råder inom verksamheten som helhet. Skolans 

ledning har här en central roll.  

5. Ramar med anknytning till barnen och deras kulturella bakgrund. Dessa 

ramar innefattar elevernas förutsättningar och de stöd som verksamheten 

får av föräldrasamverksam eller annat. 

De teoretiska utgångspunkterna är noga utvalda i förhållande till syftet. De 

underlättar framställning av resultatet i syfte av kategorisera och förklara 

enkätens innehåll. Istället för att synliggöra ett påstående i taget, sammanförs 

flera påståenden och grupper förklaras med hjälp exempelvis ramverksteorin.   
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5 METOD 

Nedan presenteras studiens metodval där ansats, tillförlitlighet samt reliabili-

tet, forskningsetik och statistisk analys konkretiseras.  

5.1 Kvantitativ ansats 

Trost (2012) lyfter att syftet ofta är styrande för huruvida ens projekt ska vara 

kvalitativt eller kvantitativt. Syftet är att undersöka pedagogers uppfattningar 

om vilka förutsättningar som krävs för att bedriva ett systematiskt kvalitets-

arbete i förskolan. Kvalitativa studier innefattar oftast människors uppfatt-

ningar och kvantitativa studier innefattar ofta något mätbart. Min studie 

kommer fokusera på i vilken grad olika faktorer utgör förutsättningar för 

systematiskt kvalitetsarbete. Resultatet bygger på statistik som framkommer, 

med hjälp av programmet SPSS. I huvudsak kommer fokus ligga på att 

urskilja vilka faktorer, som är mer eller mindre relevanta, samt att vidare 

jämföra eventuella skillnader mellan grupper av respondenter. Utifrån Trost 

(2012) tolkas min studie ha kvantitativa frågeställningar, metod och fram-

ställningen av data sker också utifrån det kvantitativa. Det som anses som 

kvalitativt, är tolkningen av data och till viss del dess framställning. Studien 

tolkas också ha en deduktiv ansats, som kort innebär att forskaren utgår från 

sin kunskapsbas inom området och utifrån dessa sätter hypoteser. Hypoteser-

na, som i denna studies fall är frågeställningar, överförs till mätbara termer 

och blir till data. Det som framkommer ur datainsamlingen blir resultatet och 

detta koppas tillbaka till tidigare teori, bakgrund eller tidigare forskning. 

(Bryman och Nilsson, 2011)  

 5.1.1 Enkät 

En utformad enkät är verktyget som ligger till grund för att finna svar på 

frågeställningarna i studien. Trost (2012) pratar om hur webbenkät blir allt 

vanligare. Framförallt på grund av att det blir lättare att genomföra och även 

samla in data. All data registreras även direkt, vilket sparar tid (Lantz, 2011). 
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Enkäten består av slutna frågor, där respondenten förväntas ta ställning till i 

vilken grad påståendet stämmer överens med deras uppfattning. Jag har tagit 

bort eventuella mellanalternativ och icke ställningstaganden, på grund av att 

jag vill att pedagogerna tar ställning (Trost, 2012). Utifrån att studien är 

deduktiv formulerades enkätens påståenden utifrån olika kategorier som 

tidigare forskning belyst som centrala delar förhållandevis till studiens syfte 

(Bryman och Nilsson, 2011). Inledningsvis följer ett antal bakgrundsvariab-

ler, där jag bland annat frågar om vilken stad man är verksam i, hur länge 

man arbetat inom förskolan och vilken form av utbildning man har. Därefter 

följer trettio frågor. Frågorna är formulerade utifrån vad som framkommer i 

tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna. Frågorna strukturerade 

inledningsvis under teman, strax innan utskick valdes att frågorna skulle 

blandas. Antalet frågor anser jag vara nödvändigt, för att kunna få svar på 

syfte och frågeställningar. Frågorna utformades i största möjliga mån efter att 

vara entydiga. De är också personligt ställda eftersom det handlar om peda-

gogers personliga bedömning. 

Imsen (1999) var i huvudsak relevant vid operationaliseringen av påståen-

dena i enkäten. Med hjälp av Imsens (1999) fem ramverksfaktorer försöktes 

del för del för att brytas ner och även kopplas till tidigare forsking samt 

bakgrunden. I detta skede hittades nyckelfaktorer som återkommande hade 

presenteras, såsom barns delaktighet, klimat och förskolechef. Nyckelfak-

torerna delades också upp i frågor som handlade om hur pedagogerna förhål-

ler sig till det idag och om de önskade att förhålla sig till det på något annat 

sätt. Detta för att kunna svara på frågeställningarna: 

 Vilka delar av det komplexa systematiska kvalitetsarbetet anser peda-

gogerna att de har förståelse för? 

 Vilka faktorer och förutsättningar ser pedagoger som viktiga för att 

lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet? 
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5.2 Tillförlitlighet och reliabilitet 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) lyfter validitet och reliabilitet som 

relevanta begrepp i egenskap av att granska studiens kvalitet. Det syftar till 

att skapa en uppfattning om hur väl studien är utformad för att mäta det som 

önskas mätas, vilket i synnerhet handlar om validiteten. Kvaliteten på syfte, 

frågeställningar och avgränsningar blir relevant för att mätinstrumentet ska 

mäta det som önskas och inte något annat fenomen. Reliabiliteten handlar 

mer om pålitligheten av det som presenteras i studien och kanske framförallt 

resultatet. Jag skulle vilja koppla reliabiliteten och validiteten till att jag 

systematiskt utvärderat samt utvecklat syfte, metod, teori och likande för att 

höja studiens kvaliteter. Utvärdering och utveckling av studiens innehåll sker 

och har skett parallellt med feedback från handledare samt med eget eröv-

rande av ny förståelse. Därför vill jag också påpeka att syfte, frågeställningar 

och avgränsningar ändras under hela processens gång. Ett ständigt finsli-

pande på vad, hur, med vilka verktyg och varför anser jag att studiens tillför-

lighet, validitet och reliabilitet är hög.   

Trost (2012) tar även upp begreppen standardisering och strukturering 

Standardiseringen har tillgodosetts då alla fått samma inledande information 

samt samma enkät. Enkäten har likväl funnits tillgänglig lika lång tid för alla 

respondenter. Struktureringen förklaras i olika sammanhang att handla om 

olika saker. Delvis anses de handla om formulären har fasta svarsalternativ, 

vilket de i min enkät har. I andra sammanhang diskuteras det om att struktu-

rering handlar om att den som skapar studien vet vad som vill undersöka och 

ställer frågor som synliggör det. För egen del har struktureringen gått ifrån att 

vara ganska svag till att bli högre. Tack vare ökad förståelse för ämnet, har 

syfte och liknande landat i det som undersökningen var tänkt att fokusera på. 

Enkätens utformning och struktur har arbetats med för att förbättra validiteten 

för studien. Frågorna i enkäten har flertalet gånger formulerats om i strävan 

mot att alla som svarar ska förstå frågorna. Respondenternas kunskap och 

erfarenhet varierar och därför behöver enkätfrågorna vara tydliga. Begrepp 

som för en person är självklara, kan för en annan vara helt nya och obegrip-
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liga. Av den anledningen fick två personer testa enkäten. Den ena är pedagog 

med förskollärarutbildning samt flera års erfarenhet och den andra är en 

pedagog som nyligen börjat arbeta i ett arbetslag på en förskola, utan någon 

tidigare utbildning eller erfarenhet. Syftet var att se om båda parter förstod 

frågorna. I en pilot-undersökning framkom det att två frågor var svåra att 

förstå och därför förenklades dessa. Båda respondenterna uttryckte även att 

det var ”jobbigt” att alla fr gor var formulerade p  samma sätt  St rre delen 

av frågornas formulerades därför om, för att öka variationen för responden-

terna.  

 5.2.1 Urval 

Studiens urvalsprincip är i huvudsak utifrån ett bekvämlighetsurval, ett icke-

slumpmässigt urval, samtidigt som det går att se urvalet som ett strategiskt 

urval (Trost, 2012). Enkäten har skickats ut till förskolor där jag har någon 

form av anknytning till den verksamma förskolechefen. Det handlar om före 

detta chefer, före detta och nuvarande studiekamrater. Syftet med detta är att 

jag strävar efter att få fler svar från varje enhet för att kunna urskilja en 

variation på likväl specifik enhet som mellan enheterna. Det blir relevant i 

syfte att urskilja eventuella skillnader mellan exempelvis pedagoger med 

utbildning och pedagoger utan utbildning. Urvalet är också styrt av att efter-

söka en variation av respondenter. Enkäten skickades till två förskolor i tre 

städer. Av de tre städerna, anses två vara storstäder och en ses som en mindre 

stad. Totalt skickades enkäten till sex förskolor, med ungefär 20 anställda på 

varje enhet. Det framkommer en spridning på respondenternas erfarenheter, 

vilket också går att koppla till god generalisering för just denna population.  

Respondenterna kontaktades inte i förväg, däremot kontaktades varje försko-

lechef på respektive enhet. I den inledande kontakten beskrivs kort vem jag är 

och varför jag önskar deras hjälp. Forskningsetik, syfte med studien och syfte 

med deras deltagande konkretiseras också. Enkäten skickas kort därefter ut 

till verksamheternas förskolechef, som sedan vidarebefordrade e-mailet till 

varje avdelning eller till varje individuell pedagogs e-mail. En påminnelse 
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skickades till respektive förskolechef när det var fem dagar kvar tills enkäten 

stängdes. Denna påminnelse vädjades att skickas vidare till hens medarbetar.  

 5.2.2 Internt och externt bortfall 

Lantz (2011) menar att bortfallsanalys bör genomföras för att resultatet ska 

påverkas så lite som möjligt. Exempelvis sågs följande delar över;  

 Antal utskick, hur många uppskattas svara och kommer svarsfrekven-

sen räcka om bortfallet blir högt.   

 Hur ska utskicket gå till, brev, mail, eller likande  

 Bör respondenterna kontaktas innan  

Det genomfördes också en pilotundersökning, för att se över eventuella 

förbättringar i enkätens utformning. Pilotundersökningen genomfördes 

med förhoppning om att fler skulle svara. Det faktiska bortfallet presenteras i 

resultatdelen. 

5.3 Forskningsetik 

Studien har tillgodosett Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). I 

huvudsak har kravet av de fyra grundprinciperna, även kallat forskningsetiska 

principerna, valts att konkretiseras. Dessa krav handlar i huvudsak om att 

tillgodose informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjdekravet. En skriftlig beskrivning av de etiska övervägande bifogas i 

samråd med att enkäten skickas ut och konkretiseras nedan; 

 Informationskravet har tillgodosetts genom att respondenterna har fått 

ta del av studiens syfte och syftet av deras deltagande. För denna stu-

die handlar det om att respondenterna utgör att deras svar ligger till-

grund för att bringa klarhet i frågeställningarna. Som respondent är 

deltagandet frivilligt, anonymt och får avbrytas innan enkäten är in-

skickad.  

 Det kvantitativa tillvägagångssättet och anonyma enkäter ger respon-

denterna möjligheten att svara på vad de själva vill, vilket som förenat 

med samtyckeskravet. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas fram 

till dess att enkäten är ifylld. 
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 Konfidentialitetskravet handlar om att respondenterna ska få konfi-

dentalitet, det menas att det råder anonymitet och att diverse uppgifter 

förvarats i säkerhet. Den information som råder gällande responden-

terna är endast bakgrundsfrågor, såsom kön, arbetsår och likande. I 

resultat- samt analysen delen presenteras alltid grupper och därför sä-

kerställs anonymiteten.  

 Den insamlade data kommer endast användas för forskningsändamål, 

vilket främjar nyttjandekravet.  

5.4 Statistisk dataanalys 

Enkäten genomfördes i programmet Survey and Report och analys av data 

gjordes i programmet IBM SPSS statistics. Tillämpning av alternativt T-test 

eller korstabell sker i syfte av att jämföra olika grupper, exempelvis olika 

städer och/eller antal arbetsår. I synnerhet blev det intressant att titta vidare 

på de pedagoger som känner att de förstår syftet med det systematiska kvali-

tetsarbetet i förskolan. Korrelation och signifikans, är det som eftersöks i 

analyserandet av materialet. Signifikansen anger kort sammanfattat i vilken 

grad man kan anta att ett samband inte beror på slumpen. Det signifikanta 

värdet (p-värde) ska ligga under 0,05 för att anses relevant och stämmer då 

överens med en större population på 95 % sannolikhet. Korrelation visar på 

styrkan i samband mellan två eller flera variabler. Det kan både visa sig att 

vara negativa och/eller positiva, laddningen förväntas också vara mellan – 1 

och 1. (Brace, Kemp & Snelgar, 2012) Faktoranalys tillämpas vidare för att 

urskilja vilka faktorer som anses mer eller mindre relevanta för verksamma 

pedagoger i förhållande till kvalitetsarbetet. KMO och Barletts test kommer 

alltid genomföras i förhållande till faktoranalys. Om de gemensamma cen-

trala komponenterna som framkom testades i reliabilitetstestet  Cronbach’s 

Alpha. De variabler som faller in under samma index kommer kategoriseras 

som en faktor, som då anses mer eller mindre relevant i det systematiska 

kvalitetsarbetet. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010) Med hjälp av SPSS 

framkom relevanta nyckelfaktorer som tolkades samt analyserades dessa i 

förhållande till tidigare presenterade teoretiska utgångspunkter, såsom ram-
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faktorsteorin och Donabedians konceptuella modell. I huvudsak blev ramfak-

torsteorin studiens analysverktyg, men Donabedians modell tillämpas för att 

ytterligare förklara och täcka upp där ramfaktorerna inte räckte. Studiens 

deduktiva ansats blir återigen värt att nämna i egenskap av att enkätens frågor 

formulerats utifrån studiens bakgrund och tidigare forskning. Flera av frå-

gorna har i sin tur handlat om de faktorer som ansetts relevant eller som 

påverkat pedagogers systematiska kvalitetsarbete. I förhållande till hur 

frågorna skapats, var förhoppningen att kunna skapa index utifrån de variab-

ler som berörde samma område.  

5.5 Genomförande av analys 

Till grund för studien ligger kvantitativ metodik och frågeställningar. Syftet 

och frågeställningarna besvaras med hjälp av att mäta relevanta variabler som 

framkommer i enkäten. Mätskalan utifrån enkätens utformning är i skalsteg 

där variablerna blir i ordinalskalor. Där Instämmer inte alls blir 4, Instämmer 

till stor del blir 3, Instämmer delvis blir 2 och Instämmer helt blir 1. För att 

förenkla analysen antas svarsvärden som är över 2,5 ha ett lågt inställnings-

värde och värden under 2,5 ha ett bra instämningsvärde. 

Inledningsvis redogjordes respondenternas bakgrund och deras förståelse för 

kvalitetsarbetet i förskolan. I denna del blev utgångpunkten frågeställningar-

na:  

 Vilka delar av det komplexa systematiska kvalitetsarbetet anser peda-

gogerna att de har förståelse för? 

 Finns det samband mellan förståelse och utbildning? 

 Vilka faktorer och förutsättningar ser pedagoger som viktiga för att 

lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet? 

Medelvärden jämförs där med T-test samt korstabell tillämpades i syfte av att 

jämföra olika grupper, exempelvis olika utbildningsnivåer. 

Syftet vidare blev att urskilja vilka påståenden som anses mer eller mindre 

relevanta för att arbeta med kvalitetsarbetet i förskolan. Frågeställningarna i 

fokus blev:  
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 Vilka faktorer och förutsättningar ser pedagoger som viktiga för att 

lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet? 

 Finns det skillnader mellan pedagogerna som är verksamma i olika 

städer, med avseende på vad pedagogerna anser är viktigt för att lyck-

as med det systematiska kvalitetsarbetet?  

Istället för att jämföra ett påstående i taget kategoriserades påståendena i 

grupper. Det passar även bra eftersom att flera av enkätens frågor rör liknade 

områden, exempelvis ledning, kollegor, hjälpmaterial och vidare. Faktorana-

lys genomfördes för att se vilka påståenden som ansågs höra ihop. Trots att 

flera av påståendena rör liknade områden, behöver de nödvändigtvis inte falla 

in under samma faktor. KMO och Barletts test genomfördes i förhållande till 

faktoranalys, för att urskilja varians och korrelation. Varians handlar om att 

se över hur mycket variation de olika faktorerna förklarar. Korrelation hand-

lar om att se över sambandet mellan två variabler. När det framkom att det 

existerade gemensamma centrala komponenter testas dessa i reliabilitetstest, 

Cronbach’s  lpha   De variabler som f ll in under samma grupp kategorise-

rade som en faktor. Faktorerna jämfördes vidare i bivariat analys, för att 

kunna urskilja samband mellan faktorerna. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnha-

gen, 2010) Alla analyser som genomfördes och presenterades består av ett 

signifikant värde på eller under 0,05, annars nämns annat i texten. Det ge-

nomfördes också jämförelse mellan städerna, för att urskilja om de fram-

kommer en negativ attityd gentemot likande faktorer eller om de skiljer sig.   
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

I denna del presenteras de statiska analyser jag valt att tillämpa för att upp-

fylla syftet och svara på frågeställningarna. De analyser som anses relevanta 

finns som bilaga. I redogörande av statistiken kommer en till tre decimaler 

presenteras, genom avrundning till närmsta heltal.  

Resultatet grundas på 48 verksamma pedagogers uppfattningar om vilka 

förutsättningar som krävs för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan. Med hjälp av dessa förväntas följande frågor besvaras: 

 Vilka delar av det komplexa systematiska kvalitetsarbetet anser peda-

gogerna att de har förståelse för? 

 Finns det samband mellan förståelse och utbildning? 

 Vilka faktorer och förutsättningar ser pedagoger som viktiga för att 

lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet? 

 Finns det skillnader mellan pedagogerna som är verksamma i olika 

städer, med avseende på vad pedagogerna anser är viktigt för att lyck-

as med det systematiska kvalitetsarbetet?  

6.1 Bortfallsanalys  

Ungefär 120 enkäter skickades ut med hjälp av sex olika förskolechefer i tre 

olika städer. Förskolecheferna skickade sedan ut enkäterna till en av sina 

enheter, vilket landade i 20 enkäter per förskolechef och 40 enkäter per stad. 

Den totala svarsfrekvensen landande på 43 % och med ett externt bortfall på 

57 %, vilket betyder att 52 respondenter svarade på enkäten. Utskicket gick 

till tre olika städer och svarsfrekvensen från två av städerna landade på 46,2 

% (24 respondenter) vardera och den tredje staden endast hade 5,8 % (tre 

respondenter). Svaren från den tredje staden kommer därför inte användas i 

resultatframställningen, detta för att tre stycken inte kan representera populat-

ionen. Svarsfrekvensen på de två städerna som valdes att analyseras vidare, 

blev 60 % av 80 utskickade enkäter.  
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Det interna bortfallet blev de sex enkäter som var påbörjade men inte in-

skickade. I genomgång av rådata är de tre respondenter som inte har svarat på 

alla frågor, men bortfallen är inte anknutna till samma fråga. Inga inmat-

ningsfel fanns och alla frågor användes i analyserandet av resulterat.  

6.2 Bakomliggande faktorer 

De två städerna som används i resultatet, är båda storstäder. Det är två 

förskolor i varje stad, där varje förskola har en egen förskolechef. I uppsatsen 

kommer de presenteras som stad X och stad Y. Populationen representeras av 

24 stycken verksamma pedagoger i varje stad. En av bakgrundsfrågorna 

handlade om hur länge pedagogerna varit verksamma. Resultatet visar att 

största delen av pedagoger (20,9 %) har varit verksamma mellan sex och tio 

år. När vi tittar på skillnader mellan stad X och stad Y, framkommer det att 

stad X har jämn spridning på antal år som verksamma. Stad Y har en kraftig 

majoritet verksamma pedagoger som arbetet mellan sex och tio år. Däremot 

har stad Y inte många som arbetat mer än tio år. Stad X har nästan 75 % fler 

pedagoger som arbetat mer än tio år inom förskolan. En annan bakgrunds-

fråga handlade om vilken utbildningsnivå de verksamma pedagogerna befin-

ner sig på. Totalt är det 34 stycken (70,8 %) förskollärare, tio stycken (20,8 

%) utbildade barnskötare och fyra stycken (8,4 %) som har annan eller ingen 

utbildning. Fördelning var jämn mellan städerna. Stad X hade bara två mer 

förskollärare och ingen outbildad pedagog, däremot hade stad Y outbildade. 

6.3 Pedagogernas förståelse för kvalitet i förskolan 

Syftet med studien är att få syn på vilka förutsättningar verksamma pedago-

ger upplever krävs för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det var 

därför intressant att bena ut vilken förståelse pedagogerna har för just kvali-

tetsarbetet. I denna del fokuseras det på frågeställningarna; Vilka delar av det 

komplexa systematiska kvalitetsarbetet anser pedagogerna att de har förstå-

else för? och Finns det samband mellan förståelse och utbildning? Det 

framgår att det är 85,4 % som anser att de helt eller till stor del vet vad 

kvalitetsarbete i förskolan innebär. I en jämförelse mellan städernas medel-
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värde framkom det att pedagogerna i stad X anser att de har något högre 

förståelse för vad kvalitetsarbete i förskolan innebär. Denna jämförelse var 

dock inte signifikant, vilket innebär att skillnaden kan vara slumpmässig. 

I förskolans läroplan beskrivs hur förskolläraren har ansvar för vissa delar 

och därför antas att det råder en högre förståelse bland de som har förskollä-

rarutbildning (Skolverket, 2016b). Med hjälp av en korstabell framkom det 

ett positivt samband mellan utbildningsnivå och upplevd förståelse för 

kvalitetsarbetet i förskolan. Resultatet visar att pedagogerna med förskollä-

rarutbildning anser att de har större förståelse för kvalitetsarbetet, än de som 

inte har det.  

 6.3.1 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

När pedagogerna beskriver att de har förståelse för kvalitetsarbete är detta ett 

uttryck för deras egna uppfattningar, inte för hur det faktiskt förhåller sig i 

praktiken. Stycket 2.6 i läroplanen handlar om kvalitetsarbetet och titeln på 

stycket är "Uppföljning, utvärdering och utveckling" (Skolverket, 2016b, 

s.14). Dessa tre begrepp är relevanta i egenskap av att förstå och arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbetet i förskolan. Enkäten bestod därför av tre frågor 

om huruvida respondenterna vet vad varje begrepp innebär och den besvara-

des på följande sätt. Nedan presenteras en tabell som visar medelvärdet på 

hur pedagogerna förhåller sig till påståendet. Först synliggörs antal svarade 

och nedan syns medelvärdet. 

 

  

Jag vet vad 

uppföljning 

i förskolan 

innebär 

Jag vet vad 

utvärdering 

i förskolan 

innebär 

Jag vet vad 

utveckling i 

förskolan 

innebär 

Jag bedömer att 

jag vet vad kvali-

tetsarbete i försko-

lan innebär 

N: 

Valid  

48 48 48 48 

Mean  1,67 1,54 1,46 1,83 
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Tabellen visar att fler av respondenterna anser att de vet mer om utveckling 

än om uppföljning. Det framgår också att det finns en större förståelse för 

uppföljning, utvärdering och utveckling än vad det gör för kvalitetsarbete.  

Förskolans läroplan nämner uppföljning, utvärdering och utveckling som del 

av kvalitetsarbetet (Skolverket, 2016b). Påståendena om huruvida pedago-

gerna anser att det vet vad både uppföljning, utvärdering och utveckling, 

sammanslås till ett index. Dessförinnan görs ett reliabilitettest, Cronbach´s 

Alpha, och de visar ,915. Resultatet visar på hög tillförlitlighet mellan de tre 

variablerna. Vidare testas, med hjälp av korstabell, sambandet mellan upp-

följning, utvärdering och utveckling i förhållande till förståelse för kvalitets-

arbete i förskolan. Chi2 visar ,000 och Cramer’s V visar  736. Resultatet av 

analysen visar att de som anser att de har förståelse för uppföljning, utvärde-

ring och utveckling anser också att det de har förståelse för vad kvalitetsar-

bete i förskolan innebär.  

 6.3.2 Barnens delaktighet  

En annan intressant analys var att undersöka om det finns något samband 

mellan den grad pedagogerna anser att de vet vad systematiskt kvalitetsar-

betet innebär och barnens delaktighet av arbetet. Denna kombination valdes 

för att det står i förskolans uppdrag att barnen ska vara delaktiga i det syste-

matiska kvalitetsarbetet (Skolverket, 2016b). Det går att anta att de som anser 

att det har förståelse för förskolans kvalitetsarbete också borde tillgodose 

barnens delaktighet arbetet när det kommer till uppföljning, utvärdering och 

utveckling. 

 

  

Barnen är delaktiga i 

verksamhetens 

uppföljning  

Barnen är delakt-

iga i verksamhet-

ens utvärdering  

Barnen är delaktiga 

i verksamhetens 

utveckling  

N: Valid  48  48  48  

Mean  2,71  2,71  2,25  
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Ovan syns medelvärdet på påståendena som rör barns delaktighet i kvalitets-

arbetet. Innan variablerna sattes samman till ett index gjordes reliabilitet-

testet, Cronbach´s Alpha, och de visade ,736. Resultatet visar en god reliabi-

litet. Variablerna sätts samma och representerar barnens delaktighet. Medel-

värdet i att pedagogerna tillgodoser barnen i kvalitetsarbetet landar på 2,56. 

Resultatet betyder en ytterst liten negativ lutning. I ett T-test visar Cramer´s 

V ,362, vilket betyder att det finns samband mellan i vilken grad de anser att 

det vet vad kvalitetsarbete är och i vilken grad de anser att de tillgodoser bans 

delaktighet. T-test visar däremot att sambandet inte är signifikant, Chi2 visar 

,876  Det betyder att resultatet kan bero på slumpen. 

 6.3.3 Nuvarande arbetsplats 

Det finns en skillnad i att förstå det systematiska kvalitetsarbetet i helhet och 

att förstå tillvägagångssättet på sin arbetsplats. Styrdokument pekar på att 

arbetet ska genomföras men inte hur (Skolverket, 2016b). Eidevald (2013) 

understryker att de finns flertalet krav men inga tydliga metoder eller tillvä-

gagångssätt. Han ställer sig även frågande till att det är upp till varje enskild 

enhet att ta beslut om hur kvalitetsarbetet ska bedrivas.  

Pedagogerna som svarat säger att de har hög förståelse för verksamhetens 

tillvägagångssätt med kvalitetsarbete. I ett frekvenstest framkommer medel-

värdet 1,71 vilket betyder att verksamma pedagoger anser att de har en 

positiv attityd när det gäller förståelse för tillvägagångssättet. I en korstabell 

mellan förståelse för tillvägagångssättet i verksamheten och förståelse för 

kvalitetsarbetet i förskolan, visar Chi2 ,000 och Cramer´s V ,852. Det betyder 

att det finns ett starkt samband mellan de två påståendena. Pedagogerna anser 

däremot att de har mer förståelse för tillvägagångssättet än för det faktiska 

kvalitetsarbetet.  

6.4 Påverkansfaktorer 

I denna del blir fokus att finna svar på frågeställningarna; Vilka faktorer och 

förutsättningar ser pedagoger som viktiga för att lyckas med det systematiska 

kvalitetsarbetet? Enligt Imsen (1999), Sheridan (2001), Haug (2003) och 
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Donabedian (1996) existerar olika ramar, perspektiv och metoder som förkla-

rar olika delar, påverkansfaktorer och dimensioner av ett kvalitetsarbete. 

Under rubriken bakgrund i studien presenteras andra aspekter som också 

anses påverka arbetet med kvalitet. Syftet i studien handlar om att undersöka 

pedagogers uppfattningar om vilka förutsättningar som krävs för att bedriva 

ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Istället för att testa en variabel i 

taget, vill jag både minska ner och effektivisera råmaterialet, vilket gör 

analysen mer djupgående.  

Med hjälp av faktoranalys framkommer mönster och i dessa finns bakomlig-

gande faktorer mellan enkätens olika påståenden. Med detta menar jag att 

flera av frågorna berör liknade aspekter och kan därför bildas till en grupp, 

även kallad index. Indexet testas sedan för att se huruvida respondenterna 

anser att den ger förutsättningar för kvalitetsarbetet de ska genomföra. Med 

hjälp av faktoranalys, analyserades de trettio påståenden för att kunna skapa 

sammanfattade mått. I samband med analysen tillämpades korrelationstest, 

dessa tester ger information om hur mycket data som kan utföras i förhål-

lande till de faktorer som bildas (Brace, Kemp, & Snelgar, 2012). Genom 

faktoranalys i SPSS visade de åtta variablerna i den övergripande frågeställ-

ningen (se bilaga 3) ett något lågt KMO-värde på ,571 och Barlett´s test of 

sphericity sig. 0,000. KMO-värdet, som visar för att urskilja varians och 

korrelation, var något lågt och därför valdes de olika variablerna som sam-

mansattes till faktorer att tolkas, kritiskt granskas och reliabilitet testas innan 

det gjordes till index. I samband med dessa test föll några bort och nedan 

presenteras sex faktorer, som blivit till index. Samtliga kommer inte analyse-

ras vidare på grund av vaga samband, detta tydliggörs nedan. När variablerna 

som ingår i respektive faktor presenteras, presenteras även variabelns ladd-

ning i parantes till faktorn. Laddning presenteras för att visa på hur stark eller 

svag laddning variablerna får gentemot den bakomliggande faktorn. Det 

gjordes också för att synliggöra vilka som har positiv respektive negativ 

laddning, vilket betyder att det finns skillnader i laddningen till faktorn. De 

positiva och de negativa ingår aldrig i samma index. För att laddningarna ska 

vara användningsbara bör de överstiga 0,3 eller understiga – 0,3. Enligt 
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Djurfelt, Larsson & Stjärnhage (2010) bör den helst överstiga 0,5 eller 

understiga 0,5.  

 6.4.1 Pedagogernas insikt och barns delaktighet 

Variablerna som ingår i faktorn är följande: 

 Jag vet vad uppföljning i förskolan innebär (,782) 

 Jag vet vad utvärdering i förskolan innebär (,808) 

 Jag vet vad utveckling i förskolan innebär (,688) 

 Min närmsta chef skapar goda förutsättningar i arbetet med kvalitets-

arbetet (,438) 

 Jag anser att jag är med och utvecklar strukturen på kvalitetsarbete på 

min arbetsplats (,525) 

 Barnen är delaktiga i verksamhetens uppföljning (,783) 

 Barnen är delaktiga i verksamhetens utvärdering (,802) 

 Barnen är delaktiga i verksamhetens utveckling (,521) 

 Jag bedömer att jag vet vad kvalitetsarbetet i förskolan innebär (,432) 

Samtliga nio variabler tolkades handla om pedagogers insikt och delaktighet 

samt barnens delaktighet. Påståendena som ingår i faktor handlar om förstå-

else, arbetssätt och delaktighet. För att kunna använda indexet vidare, gjordes 

ett Cronbach´s Alpha test. Det framgår att de bör ligga över ,7 för att ses som 

bra och i det fallet gjorde det också det (Brace, Kemp & Snelgar, 2012). I ett 

frekvenstest framkom medelvärdet 2,33 och det tolkas betyda att urvalsgrup-

pen har en positiv attityd till förståelse för kvalitetsarbetet och till barns 

delaktighet i förskolan. Däremot om medelvärdet varit över 2,5 hade det varit 

en negativ attityd gentemot faktorn. Denna faktor kommer inte analyseras 

vidare, på grund av den att faktorn innehåller flera aspekter. Jag valde ändå 

att visa den på grund av det som analyserades tidigare gällande förståelse för 

kvalitetsarbetet och barns delaktighet.  

 6.4.2 Närmsta chef och ledarskap 

Variablerna som ingår i faktorn är följande: 
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 Min närmsta chef skapar goda förutsättningar i arbetet med kvalitets-

arbetet (,617) 

 Min närmsta chef engageras sig i förskolans kvalitet (,766) 

 Jag anser att det är min närmsta chef som leder arbetet med att ut-

veckla förskolan (,731) 

 Jag anser att jag kan prata med min närmsta chef om jag behöver 

stöttning (,518) 

Det var sammanlagt sju positiva variabler som ansågs ha koppling till samma 

faktor, men dessa hade en svag faktorladdning. De som överstiger ,5 bildar 

en faktor på fyra variabler och det är de som presenteras ovan. Dessa tolkas 

handla om pedagogernas närmsta chef och hänger ihop väl enligt Cronbach´s 

Alpha. Medelvärdet, som framkom med hjälp av frekvenstest, blev 2,03 och 

visar på en positiv attityd gentemot sin närmsta chef i kvalitetsarbetet på 

förskolan.   

 6.4.3  Process 

Variablerna som ingår i faktorn är följande: 

 Jag vet vad utveckling i förskolan innebär (,328) 

 Jag är delaktig i det kvalitetsarbete som bedrivs på min arbetsplats 

(,334) 

 Jag begriper de tillvägagångssätt som råder när det handlar om kvali-

tetsarbetet på min arbetsplats (,567) 

 Jag bedömer att jag vet vad kvalitetsarbetet i förskolan innebär (,426) 

Denna faktor tolkades handla metod, tillvägagångssätt, och delaktighet i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Till en början, var det även fyra negativt 

laddade variabler, dessa ansågs handla om vad pedagogerna vill ha. De som 

överstiger 0,3 tolkades handla om hur det anses vara och dessa analyserades 

vidare på grund av bra Alpha värde. Index genomförs och i faktoranalys 

framkom medelvärdet 1,62, vilket visar en positiv attityd. Faktorn kommer 

dessa inte analyseras vidare på grund av vaga testresultat. Däremot kändes 
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det nödvändigt att synliggöra den, för att understryka komplexiten som råder 

med det systematiska kvalitetsarbetet 

 6.4.4 Organisation  

Variablerna som ingår i faktorn är följande: 

 Jag är delaktig i det kvalitetsarbete som bedrivs på min arbetsplats 

(,707) 

 Min nuvarande arbetsplats har gett mig ökad förståelse för vad kvali-

tet i förskolan innebär (,626) 

 Mina kollegor på enheten är till hjälp när det kommer till att förbättra 

kvaliteten (,444) 

 Min närmsta chef skapar goda förutsättningar i arbetet med kvalitets-

arbetet (,338) 

 Jag anser att jag kan prata med min närmsta chef om jag behöver 

stöttning (,444) 

 Jag anser att det är ett positivt klimat på min arbetsplats (,673) 

 Jag begriper de tillvägagångssätt som råder när det handlar om kvali-

tetsarbetet på min arbetsplats (,528) 

Den fjärde faktorn innefattar flera olika delar, men samtliga delar anses falla 

in under organisation. De sju variablerna testas och Cronbach´s Alpha visar 

,773 och det anses vara tillräckligt bra för att analysera vidare. Samtligt 

variabler sätts samman till ett index och ett frekvenstest visar medelvärdet 

2,02. Resultatet betyder en positiv attityd gentemot de organisatoriska förut-

sättningarna för systematiskt kvalitetsarbetet.  

 6.4.5 Barns- och vårdnadshavares delaktighet 

Variablerna som ingår i faktorn är följande: 

 Barnen är delaktiga i verksamhetens utveckling (,632) 

 Jag bedömer att barnens vårdnadshavare är delaktiga i verksamheten 

(,771) 
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 Barnens vårdnadshavare kan påverka vad som sker i verksamheten 

(,776) 

Denna faktor handlar om barns- och vårdnadshavares delaktighet. Variabler-

na testas för att se hur väl de hänger ihop och Cronbach´s Alpha visar 0,654. 

Det är ett något lågt värde och därför analyseras detta inte vidare. Återigen 

valdes faktorn att synliggöras för att understryka den rådande komplexiteten 

med det systematiska kvalitetsarbetet. Medelvärdet för faktorn landar på 2,4, 

vilket visar en ytterst liten positiv attityd. Hade resultatet visar 2,5 hade det 

betytt att det varit verken positivt eller negativt. Det kan förstås som att 

verksamma pedagoger gör vårdnadshavare och barn delaktiga, men inte mer 

än nödvändigt.  

 6.4.6 Kollegor 

Variablerna som ingår i faktorn är följande: 

 Min nuvarande arbetsplats har gett mig ökad förståelse för vad kvali-

tet i förskolan innebär (,356)  

 Mina kollegor på enheten är till hjälp när det kommer till att förbättra 

kvaliteten (,640) 

 Mina kollegor i arbetslaget är till hjälp när det kommer till att för-

bättra kvaliteten (,627) 

 Jag anser att mina kollegor har förståelse för kvalitetsarbetet som bed-

rivs på förskolan (,718)  

Det bakomliggande som urskiljs i faktor fem är kollegor. Cronbach´s Alpha 

visar ,630 vilket betyder att variablerna något vagt hänger ihop. Dessa kom-

mer inte analyseras vidare, men även denna faktor känns relevant att synlig-

görs för att visa på den mångfald av faktorer som anses påverka kvalitetsar-

betet i förskolan. Trots att den inte analysera vidare blir det intressant att se 

över medelvärdet för faktorn. I ett frekvenstest framgår medelvärdet på 2,15 

och det etyder att pedagogerna har en positiv inställning till samarbetet med 

sina kollegor i kvalitetsarbetet. I en jämförelse mellan hur hjälpsamma 
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kollegor i arbetslaget är och på enheten, framgår det en något mer positiv 

attityd till de i arbetslaget. Skillnaden är mellan 1,94 och 2,02.  

I förhållande till denna faktor vill jag också lyfta in variabeln "Jag anser att 

det är viktigt att jag och mina kollegor arbetar mot en gemensam förståelse 

gällande förskolans uppdrag". Medelvärdet för faktorn visar sig vara 1,13 och 

betyder att nästan alla som svarat anser att det är viktigt.  

6.5 Ledarskap, process och organisation 

Ovan presenterades flera faktorer som anses påverka kvalitetsarbetet i försko-

lan. Fokus låg i tidigare stycke på frågeställningen: Vilka faktorer och förut-

sättningar ser pedagoger som viktiga för att lyckas med det systematiska 

kvalitetsarbetet? I detta stycke kommer frågeställningen vidare analyseras. 

Den sista frågeställningen kommer också lyftas in; Finns det skillnader 

mellan pedagogerna som är verksamma i olika städer, med avseende på vad 

pedagogerna anser är viktigt för att lyckas med det systematiska kvalitetsar-

betet?  

Med hjälp av tolkandet av tester valdes tre indexfaktorer att vidare analyse-

ras. Dessa tre analyseras på grund av reliabilitet både till faktorn men också 

för relevansen i förhållande till syftet med studien. Fokus ligger på närmsta 

chef och hens ledarskap, resurser samt organisationens påverkan för att 

bedriva ett kvalitetsarbete i förskolan. Dessa tre faktorer är även återkom-

mande genom hela studien, i bakgrund, tidigare forskning samt bland de 

teoretiska utgångspunkterna. Det är tre faktorer som inte analyseras vidare. 

Dels på grund av att Cronbach´s Alpha visar att variablerna inte helt hänger 

samman och dels för att en av faktorerna hade stort innehåll. Det betyder inte 

att det inte är relevanta och påverkar kvalitetsarbetet, för det framgår genom 

hela studien att det gör. De faktorer som fortsättningsvis fokuseras på kom-

mer i huvudsak jämföras för att se vilken eller vilka förutsättningar pedago-

ger i förskolan anser sig behöva för att bedriva ett kvalitetsarbete. Vidare 

kommer också urval av respondenterna att jämföras, för att få syn på om det 

råder variation.  
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Inledningsvis kopplas respektive faktor till de teorier som tidigare i studien 

presenteras. För att vidare se över eventuella skillnader mellan städerna.  

 6.5.1 Närmsta chef och ledarskap 

Denna faktor handlar i synnerhet om ledarskap och förskolechefen. Kopplas 

denna faktor till Imsen (1999) och ramverksteori, går det att se samband 

mellan de administrativa ramarna samt de organisatoriska ramarna. De 

administrativa handlar i synnerhet om hur verksamheten struktureras och 

leds, vilket vanligtvis sker av förskolechefen. De organiserade ramarna 

handlar om klimat och kultur och de sociala förhållandena som råder i verk-

samheten. Dessa menar Donabedian att den som leder har stor påverkan på.  

Med hjälp av T-test valde jag att göra en jämförelse mellan städerna. Det 

framkommer att stad Y fick ett medelvärde på 2,6 och stad X fick 2,03. 

Resultatet visar att staden X har en mer positiv attityd gentemot förskoleche-

fens arbete med kvalitetsarbetet i verksamheten. Medelvärdet som staden Y 

fick visar även att pedagogerna ställer sig negativt till förskolechefens arbete. 

Däremot är inte värdena signifikanta. 

 6.5.2 Process 

De positivt laddade variablerna blev de som bildade faktorn. Variablerna 

anses handla om hur pedagogerna uppfattas förståelse och tillvägagångssätt. 

När detta kopplades till studiens teoretiska utgångspunkter, tolkades det 

handla om processdelen av kvalitetsarbetet. Kopplat till Donabedian (1966) 

och Sheridan (2001; 2007) handlar processen om det pedagogerna själva gör 

med kvalitetsarbetet, vilka förhållningssätt uppfattningar och förståelse.  

T-test tillämpades för att få syn på eventuella skillnader mellan städerna. Det 

framgår att stad X (1,4) har en positivare attityd än Y (1,84). Däremot är inte 

analysen signifikant, vilket betyder att det bara stämmer för denna undersök-

ning. 
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 6.5.3 Organisation 

Faktor tolkas handla om organisation och framförallt utifrån det Imsen (1999) 

tar upp som handlar om organisationsrelaterade ramar. De organisationsrela-

terade ramarna innefattar kultur, klimat och de sociala förhållandena som 

råder inom verksamheten. Kopplat till det som Donabedian (1966), Haug 

(2003) och Sheridan (2001; 2007) tar upp om kvalitet, finns det en viss 

anknytning till det den strukturella delen av kvalitetsarbetet. Framförallt 

kopplat till Donabedian (1996) som menar att strukturen handlar om kombi-

nationen av resurser, organiserade och diverse villkor som florerar.  

I en jämförelse mellan städerna, visar T-testet återigen att stad X har något 

mer positiv attityd mot organisationen. Staden X medelvärde blev 1,87 och 

staden Y visade 2,18. Analysen var inte signifikant och sambandet får betrak-

tas som slumpmässigt.  

6.6 Önskad utveckling av pedagogerna 

I resultat som framkom, med hjälp av faktoranalys, blir det tydligt att det är 

förskolechefens och hens ledarskap upplevs som svagast i förhållande till 

övriga faktorer som granskades. Det behöver inte betyda att pedagogerna vill 

ha mer av förskolechefen. Däremot påpekar både förskolan läroplan (Skol-

verket, 2016b) och Håkansson (2013) att det övergripande ansvaret för 

verksamhetens kvalitetsarbete ligger på förskolechefen. Om nu ansvaret 

förväntas ligga på förskolechefen är det bra om pedagogerna förstår, känner 

tillit samt är delaktiga i det som beslutas. Eftersom att det är pedagogerna 

som ska genomföra kvalitetsarbetet (Skolverket, 2016b). 

I enkäten fanns det frågor, vars syfte var att urskilja vad pedagogerna önskar 

mer av i förhållande till kvalitetsarbetet. Dessa frågor anses bli en ytterligare 

dimension av frågeställningen; Vilka faktorer och förutsättningar ser pedago-

ger som viktiga för att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet? När 

samtliga påståenden i enkäten ses över, framkommer det att det är framförallt 

sex stycken som handlar om vad pedagogerna önskar mer av.  
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 Jag önskar ökad förståelse när det gäller arbetet med kvalitet i försko-

lan 

 Förskolans tillvägagångssätt gällande kvalitetsarbetet behöver utveck-

las 

 Jag anser att det hade underlättat med ytterligare hjälpmedel, som ex-

empelvis mallar eller olika dokumentations modeller, för att kunna 

tillgodose vårdnadshavare i uppföljning-, utvärdering- och utveckl-

ings processen av verksamheten 

 Jag anser att jag skulle vilja ha mer stöd från min närmsta chef 

 Jag önskar mer sammarbete i kvalitetsarbetet på min arbetsplats 

 Jag anser att det hade underlättat med ytterligare hjälpmedel, som ex-

empelvis mallar eller olika dokumentations modeller, för att kunna 

tillgodose barnen i uppföljning-, utvärdering- och utvecklings proces-

sen av verksamheten 

Dessa reliabilitettestades och Cronbach´s Alpha visade ,748 och det betyder 

en bra reliabilitet. Samtliga variabler görs till index för att se om verksamma 

pedagoger vill att utveckling sker i förhållande till kvalitetsarbetet. Medel-

värde landar på 1,92 och tolkat av medelvärdet vill verksamma pedagoger att 

utveckling sker. Med hjälp av korstabell framkommer det att det råder ett 

samband, Cramer´s V visar ,606, mellan förståelsen för kvalitetsarbete i 

förskolan och faktorn om önskad utveckling. Däremot är inte värdet signifi-

kant, Chi2 visar ,067. I synliggörandet av vad pedagoger tycker behövs 

utvecklas, ses även varje påstående över enskilt. I frekvenstestet framgick det 

att de pedagogerna efterfrågar mest är konkreta hjälpmedel för att tillgodose 

barnen samt vårdnadshavarna i kvalitetsarbetet.  

6.7 Sammanfattning av resultat 

Sammanlagt bygger resultatet på 48 stycken pedagoger i förskolan, dessa 

pedagoger är verksamma i fyra olika enheter i två olika städer. Av responden-

terna var det 70,8 % som är förskollärare. Inledningsvis fokuseras det på 

frågeställningarna: Vilka delar av det komplexa systematiska kvalitetsarbetet 

anser pedagogerna att de har förståelse för? och även på: Finns det samband 
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mellan förståelse och utbildning? I resultatet framgår det en förståelse för det 

systematiska kvalitetsarbetet och det råder en medvetenhet kring vilka 

förutsättningar som behövs för att bedriva arbetet. Enligt Sheridan & Pram-

ling Samuelsson (2016) är det systematiska kvalitetsarbetet komplext och det 

gör det svårt att få syn på den faktiska förståelsen för fenomenet. Med hjälp 

av flertal sambandsanalyser tolkades ändå förståelsen för och arbetet med 

kvaliteten vara positiv, det grundas på pedagogernas egna uppfattningar om 

hur de förhåller samt arbetar med kvalitetsarbete. Det framkommer att peda-

gogerna anser att det har större förståelse för uppföljning, utvärdering och 

utveckling än kvalitetsarbetet. De anser även att det har större förståelse för 

tillvägagångssättet, än för vad arbetet innebär. Trots att pedagogerna anser att 

det har förståelse för arbetet, innehållet och tillvägagångssättet, anser de inte 

att de gör barnen delaktiga. Vilket man kan anta att de borde göra, med tanke 

på att barns delaktighet betonas i förskolans läroplan (Skolverket, 2016b). 

Resultatet visar också att pedagoger med utbildning har högre förståelse för 

kvalitetsarbetet. 

Eftersom det hade varit tidskrävande att analysera en variabel i taget valdes 

faktoranalys att genomföras. Denna analys grupperar variablerna till faktorer, 

med gemensam bakomliggande nämnare. När faktoranalys genomfördes 

valdes sex olika påverkansfaktorer att presenteras. Dessa sex anses svara på 

frågeställningen; Vilka faktorer och förutsättningar ser pedagoger som 

viktiga för att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet? Faktorerna som 

framkom var: 

 Pedagogernas insikt och barns delaktighet 

 Närmsta chef och hens ledarskap 

 Process 

 Organisation 

 Barns- och vårdnadshavares delaktighet 

 Kollegor 

Dessa sex poängteras återkommande som faktorer med påverkan på kvali-

tetsarbete. På grund av att alla faktorer validitet inte är oproblematiskt, 



Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan?       Patricia Hasselfors 

46 

 

fortsattes tre faktorer att analyseras. Trots att alla inte analyseras vidare, 

innebär det inte att de inte är relevanta för kvalitetsarbete och därför valdes 

alla att presseneras. Som Haug (2003) nämner hänger allt samman och de tre 

faktorer som inte fortsatt analyserades påverkar eller hänger ihop med dem 

som valdes att fokusera på. Men ledning, process och organisation stod 

fortsatt i centrum. Av dessa ses närmsta chefen och hens ledarskap som det 

som pedagogerna önskar mer av. 

I förhållande till frågeställningen; Finns det skillnader mellan pedagogerna 

som är verksamma i olika städer, med avseende på vad pedagogerna anser är 

viktigt för att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet? Framkommer det 

även att stad X, i förhållande till samtliga faktorer, har en mer positiv attityd 

och anser att det har högre förståelse. Tolkat av resultatet kan skillnaden dock 

inte betraktas som statistiskt signifikant. Detta för att det är en relativt jämn 

spridning mellan antal år som verksam och utbildningsnivå.  

Avslutningsvis ses variablerna som handlar om vad pedagogerna önskar eller 

behöver i arbetet med kvaliteten på förskolan. Resultatet visar att de mest av 

allt vill ha konkreta hjälpmedel, framförallt när det kommer till att göra 

vårdnadshavare och barn delaktiga i kvalitetsarbetet.  
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7 DISKUSSION 

I denna del diskuteras val av metod och det som presenterats i resultatet. 

Diskussionen kommer ske i utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

7.1 Metoddiskussion 

Kvantitativa studier är svåra att få till, framförallt kan det vara svårt att 

särskilja på en kvantitativ och kvalitativa ansats (Trost, 2012). I genomföran-

deprocessen har mestadels av tiden lagts ner på resultatet. Det svåra var att 

hålla fokus och få till en bra samt lättläst text. Trost (2012) påpekar att det är 

viktigt att försöka undvika krångliga formuleringar. Resultatet har upplevts 

svårt och jag fick flera gånger skriva om för att få texten tydlig och enkel.   

Vad gäller det metodiska, var det något lättare. Enkäten fick växa fram under 

processen gång och frågorna har skrivits om, flyttats runt, testas och skrivits 

om igen. Trots det känner jag i efterhand att jag hade velat ha svar på fler och 

i vissa fall andra frågor. I analyserandet för att framställa resultatet blev det 

tydligt att andra frågor också varit intressanta att få svar på. Exempelvis 

"Används idag konkreta verktyg, som mallar och likande" och "Jag anser att 

korrekta verktyg som mallar och likande hade hjälpt mig i mitt arbete med 

kvalitetsarbetet". När enkäten skrevs låg fokus framförallt på att alla ska 

förstå frågorna. Men allt går inte att definiera, vissa begrepp måste användas 

trots att det tolkningsbara. Exempelvis är begreppet kvalitet svår definierat 

(Dahlberg, Moss & Pence, 2014). På grund av att vi definierar begrepp olika 

kan respondenterna utgått ifrån olika erfarenheter i förhållande till kvalitet.  

Idag inser jag att generalisering hade kunde tillgodoses mer. Det framkom i 

efterhand att verksamma pedagoger i ”den mindre kommunen” hade flera 

andra enkäter att svara på i samma veva. Hade jag vetat det när enkäten 

skulle skickas ut, hade jag valt en annan typ av urval. En annan aspekt som 

kan ha försämrat generaliseringen är just valet av urval. Ett bekvämlighetsur-

val anses inte främjade för generalisering. Däremot har ett bekvämlighetsur-

val inte gjorts på respondenterna direkt. Bekvämlighetsurvalet gjordes 
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gentemot förskolechefen på respektive enhet. Det var hen som blev kontaktat 

och ombedd att bifoga enkäten till sina medarbetare. Jag hade ingen personlig 

kontakt med respondenterna och enkätens inledande information synliggör 

inte att det är just jag som önskar få svar på mina frågor.  

Efter enkäten genomfördes kom det även till min kännedom att en förskola i 

staden X och en förskola i staden Y har fokuserat på kompetensutveckling 

inom det systematiska kvalitetsarbetet. Ena förskolan i Y har nyligen anställt 

en pedagogisk handledare och ena förskolan i X har under en längre tid haft 

nära arbete med universitetet. Båda dessa förskolors utvecklingssatsning har 

varit med fokus på kvaliteten i förskolan. Vetskapen om förskolornas sats-

ningar hade varit intressant att känna till inledningsvis.  

Valen av analyser var ganska tidigt bestämt och jag ville hitta samband 

mellan olika faktorer, men framförallt urskilja vilka faktorer som ansågs mest 

relevanta i förhållande till syftet. Faktoranalys underlättade, på grund av att 

testet sammansätter flera variabler till en faktor. Faktorernas reliabilitet testas 

innan samband fortsattes att undersöka. Alla relevanta outputs placerades 

som bilagor för att läsarna skulle kunna säkerställa att det var korrekt genom-

förda.  

Det framgick inte några datainsamlings- eller bearbetnings fel. 

7.2 Resultatdiskussion 

Ambitionen inför uppsatsen, var att skapa en text med hög kvalitet som 

skulle vara ett bidrag till forskning inom systematiskt kvalitetsarbete i försko-

lan. Förväntningarna var att få syn på vad verksamma pedagoger anser att de 

behöver för förutsättningar för att bedriva kvalitetsarbete. Flertalet frågor har 

från start snurrat; Vad behöver pedagoger för att öka förståelse för och 

förbättra sina arbetsmetoder? Om det går att synliggöra vad för faktorer som 

efterfrågas, går det att leverera det till pedagogerna? Hur mycket bryr sig 

egentligen pedagoger och chefer om det faktiska kvalitetsarbetet? Alla frågor 

visste jag att jag inte skulle kunna få svar på, men studien har kunnat synlig-

göra pedagogers uppfattningar om vilka förutsättningar som krävs för att 
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bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Frågeställningarna som 

tillämpades var: 

 Vilka delar av det komplexa systematiska kvalitetsarbetet anser peda-

gogerna att de har förståelse för? 

 Finns det samband mellan förståelse och utbildning? 

 Vilka faktorer och förutsättningar ser pedagoger som viktiga för att 

lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet? 

 Finns det skillnader mellan pedagogerna som är verksamma i olika 

städer, med avseende på vad pedagogerna anser är viktigt för att lyck-

as med det systematiska kvalitetsarbetet?  

Av de 48 responderande pedagogerna var det 85,5% som ansåg att de be-

dömde att de visste vad kvalitetsarbetet i förskolan innebär. Kärrby (1997) tar 

upp hur begreppet kvalitet som ett fenomen som innehåller flera delar och de 

påverkar i och av olika kontexter. De 85,5% som ansåg att det vet vad kvali-

tet i förskolan innebär, behöver nödvändigtvis inte veta hur ett kvalitetsarbete 

genomförs, vad som påverkar eller vilka förutsättningar de behöver för att 

lyckas. Trots det blev det intressant att se om förståelsen för kvalitetsarbete 

kunde sättas i samband mellan andra påståenden som handlar om det faktiska 

arbetet. Exempelvis analyserades sambandet mellan förståelsen för kvalitets-

arbetet och förståelsen för uppföljning, utvärdering och utveckling. I försko-

lans läroplan står det att detta ska göras (Skolverket, 2016b). Det kan därför 

anses nödvändigt att ha en förståelse för begreppen om de ska arbetas med. 

Intressant i denna analys var att det framkom att det råder större förståelse för 

utveckling än för de andra två. Det framkom också att pedagogerna ansåg att 

de har högre förståelse för tillvägagångssättet på enheten än för det faktiska 

kvalitetsarbetet i förskolan. Det resultatet går att koppla till konstruktivismen 

och framförallt socialkonstruktivismen. Dysthe (2007) lyfter hur kunskap 

skapas i grupp och inte i individen. De pedagoger som arbetar på en enhet 

eller i ett arbetslag har sedan tidigare egna erfarenheter, kanske kring vad 

kvalitet är. Väl i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet utgår alla från 

egna erfarenheter, men hur arbetet ska genomföras kanske behövs ägas av 

kollektivet. Det går likväl att kolla detta till det pedagogiska ramsystemet 
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som Imsen (1999) synliggör. Detta ramsystem innefattar hur pedagogerna 

definierar lagar samt förskolans läroplan och här har verksamhetens kultur 

påverkan på hur de uppfattas.  

Efter att faktoranalys genomförts och det landade i tre faktorer med hög 

reliabilitet, blev det tydligt hur allt hänger ihop. Det tog tid att hitta koppling 

mellan faktorerna och teorin, eftersom att samtliga delar mer eller mindre 

samspelar med varandra (Haug, 2003). Flera av faktorerna anses mer eller 

mindre ha delar med koppling till processkvalitet och de organisationsrelate-

rade ramarna (Haug, 2003; Donabedian, 1966; Sheridan, 2001; 2007; Imsen, 

1999). I slutet av resultatet presenteras de variabler som handlar om vad 

pedagogerna önskar, utvecklas eller behövs i arbetet med kvalitet. Det fram-

går att variablerna som handlar om konkreta verktyg, som ser till att vård-

nadshavare och barn blir mer delaktiga i kvalitetsarbetet, efterfrågas mest. 

Här ställer jag mig frågan huruvida det handlar om korrekta hjälpmedel, göra 

vårdnadshavare och barn delaktiga eller om det är kombinationen som 

pedagogerna efterfrågar.  

När resultatet ses över, funderar jag på vad det är pedagogerna vill ha för att 

de ska känna att de kan bedriva kvalitetsarbetet i förskolan. Frågeställningen 

som i huvudsak fortfarande roterar är: Vilka faktorer och förutsättningar ser 

pedagoger som viktiga för att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet? 

Svaret var inte enkelt innan och det är inte enkelt nu. I huvudsak vill de ha 

mer stöttning av sin chef, men med vad? Kan det vara att ta fram konkreta 

mallar, som hjälper dem att göra barnen och vårdnadshavarna mer delaktiga? 

Det var den faktorn som pedagogerna anser att de inte lyckas med, lika bra 

som resterande, och det var det som de efterfrågade. Detta anser jag borde 

kunna vara lätt löst, eftersom det är en konkret åtgärd eller utveckling som 

behövs. Däremot tror jag att det är något annat som efterfrågas. Absolut 

underlättar mallar, i arbetet, men vad ersätter mallarna? Personligen anser jag 

att de ersätter ett eget ägande av förståelse för vad som ska göras, varför det 

ska göras och hur det ska göras. I resultatet framgår det att pedagogerna anser 

att de har större förståelse för tillvägagångssättet än för det faktiska kvalitets-

arbetet. Det räcker då att förskolechefen se över hur vårdnadshavares och 
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barns delaktighet kan bli en naturlig del i nuvarande tillvägagångssätt. En 

kort summering av resultatet säger: Pedagogerna anser att samarbetet med 

kollegor är viktigt och det är där de bygger en gemensam förståelse för 

tillvägagångssättet. Pedagogerna vill också ha mer av sin närmsta chef. De 

efterfrågar enkla lösningar på saker de inte riktigt lyckas med, men som är ett 

krav. De pedagogerna med utbildning anser att det har större förståelse för 

kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet är också komplext och att varje aspekt som 

påverkar, påverkas av varandra (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016; 

Haug, 2003). Frågan blir: Behövs kanske mer fokus läggas på den organisa-

toriska ramen för att utveckla processkvaliteten? Med detta menar jag att utgå 

ifrån det kollegiala, där förskolechefen tydligt leder och att sträva mot en 

gemensam ökad förståelse för kvalitetsarbetet i förskolan. Inte bara för hur vi 

gör, utan även för varför. Förslagsvis börjar vi med att se över det vi anser 

behöver utveckla mest, i detta fall barnens och vårdnadshavares delaktighet. 

7.3 Vidare forskning 

Den forskning som handlar om förskolans kvalitet är oftast riktad mot pro-

cessdelen av arbetet (Haug, 2003). Liknade studier som denna skulle kunna 

göras i exempelvis egenskap av att urskilja vilka strukturella förutsättningar 

som behövs för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som gynnar 

kvaliteten i förskolan. Jag ser denna studie som ett bidrag till forskning inom 

strukturkvalitet och anser att det hade varit gynnsamt att lägga mer fokus på 

detta perspektiv inom området. 

Det hade också varit intressant att göra liknade undersökning, men med andra 

fokus exempelvis: 

 Jämförelsen mellan förskolor som har och inte har ett utvecklat tillvä-

gagångssätt med det systematiska kvalitetsarbetet. En hypotes i en så-

dan studie är att det finns ett varierande behov av förutsättningar för 

att bedriva ett kvalitetsarbete. 

 Jämförelse mellan nyexaminerade och förskollärare som har arbetat 

många år. Framförallt fokus på de förskollärare som arbetat en längre 
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tid utan kompetensutveckling. Här finns det två intressanta vinklingar, 

dels den praktiska kunskapen som uppstår av att arbeta och dels den 

teoretiska kunskapen som ges under förskollärarutbildningen.  
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BILAGA 1 

Enkätmall 

Jag är en student på Magisterprogrammet i Utbildningsledning och Skolut-

veckling vid Karlstad Universitet. Jag skriver just nu en uppsats, där jag 

undersöker vilka förutsättningar som krävs för att bedriva ett kvalitetsarbete i 

förskolan. Med kvalitetsarbete menar jag de aktiva åtgärder ni gör för att 

utveckla, förbättra eller konstatera nuvarande kvalitet.  

Jag är tacksam för att Ni tar Er tid att fylla i enkäten, vars svar kommer att 

vara till stor nytta för mig i det fortsatta arbetet. 

 

1. Jag är verksam i (Tre olika svarsalternativ) 

2. Jag har arbetat inom förskolan i (mindre än 2, 2–5, 6–10, 11–15, 16–

20, 21–30, mer än 30) 

3. Min utbildning är (Förskollärare, annan typ av lärare, barnskötarutbil-

dad, Universitets- eller högskoleutbildad inom något annat, outbildad) 

4. Jag vet vad uppföljning i förskolan innebär 

5. Jag vet vad utvärdering i förskolan innebär 

6. Jag vet vad utveckling i förskolan innebär 

7. Jag är delaktig i det kvalitetsarbete som bedrivs på min arbetsplats 

8. Min nuvarande arbetsplats har gett mig ökad förståelse för vad kvali-

tet i förskolan innebär 

9. Förskolans tillvägagångssätt gällande kvalitetsarbetet behöver utveck-

las 

10. Mina kollegor på enheten är till hjälp, när det kommer till att förbättra 

kvaliteten  

11. Jag önskar ökad förståelse när det gäller arbetet med kvalitet i försko-

lan 

12. Tydliga tillvägagångssätt underlättar för mig när jag ska arbeta med 

kvaliteten i förskolan 
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13. Min närmsta chef skapar goda förutsättningar i arbetet med kvalitets-

arbetet 

14. Jag anser att jag är med och utvecklar tillvägagångssätt på kvalitetsar-

betet på min arbetsplats 

15. Mina kollegor i arbetslaget är till hjälp, när det kommer till att för-

bättra kvaliteten 

16. Jag anser att det hade underlättat med ytterligare hjälpmedel, som ex-

empelvis mallar eller olika dokumentations modeller, för att kunna 

tillgodose vårdnadshavare i uppföljning-, utvärdering- och utveckl-

ingsprocessen av verksamheten 

17. Jag anser att jag skulle vilja ha mer stöd från din närmsta chef 

18. Jag anser att mina kollegor har förståelse för kvalitetsarbetet som bed-

rivs på förskolan 

19. Jag önskar mer samarbete i kvalitetsarbetet på min arbetsplats 

20. Barnen är delaktiga i verksamhetens uppföljning 

21. Barnen är delaktiga i verksamhetens utvärdering 

22. Barnen är delaktiga i verksamhetens utveckling 

23. Jag anser att min närmsta chef leder arbetet med att utveckla försko-

lan 

24. Jag anser att det hade underlättat med ytterligare hjälpmedel, som ex-

empelvis mallar eller olika dokumentations modeller, för att involvera 

barnen i uppföljning-, utvärdering- och utvecklingsprocessen av verk-

samheten 

25. Delaktighet är viktigt för mig 

26. Jag bedömer barnens vårdnadshavare är delaktiga i verksamheten 

27. Jag anser att jag kan prata med min närmsta chef om jag behöver 

stöttning 

28. Barnens vårdnadshavare kan påverka vad som sker i verksamheten 

29. Jag anser att det är ett positivt klimat på min arbetsplats 

30. Jag anser att det är viktigt att jag och mina kollegor arbetar mot en 

gemensam förståelse gällande förskolans uppdrag 

31. Jag begriper det tillvägagångssätt som råder, när det handlar om kva-

litetsarbetet, på min arbetsplats 
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32. Jag bedömer att jag vet vad kvalitetsarbete i förskolan innebär 
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BILAGA 2  

Brev till förskolecheferna 

Hej!  

Jag heter Patricia Hasselfors och jag är student på Karlstad universitet, där 

jag läser magisterprogrammet Utbildningsledning och Skolutveckling. Jag 

kontaktar er i egenskap av min magisteruppsats, där syftet är att undersöka 

pedagogers uppfattningar om vilka förutsättningar som krävs för att bedriva 

ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. För att undersöka detta, önskar jag 

att medarbetade pedagoger kunde ta några minuter och svara på min enkät. 

Enkäten är tillgänglig från 5 april till den 16 april och är anonym. Det är bara 

att klicka på den länk som bifogas för att genomföra enkäten. När enkäten är 

påbörjad går det när som helst att avbryta. Däremot går det inte att ångra sig 

när den väl är inskickad. Har ni några funderingar, tveka inte att höra av er 

till mig på min mail; patricia.hasselfors@gmail.com 

 

Till enkäten: https://sunet.artologik.net/kau/Survey/8458 

 

Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, 

 

Varma hälsningar 

Patricia Hasselfors 

  

mailto:patricia.hasselfors@gmail.com
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/8458
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BILAGA 3  

Faktoranalys - samtliga faktorer (förutom de tre första, som 

är bakgrundsvariabler)  
 

KMO and Bartlett's Test      

Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy.  
,571    

Bartlett's Test of Sphericity  Approx. Chi-Square  832,865  
  df  435  

  Sig.  ,000  
  

 

  

To-

tal Variance Ex

plained  

            

Component  Initial Eige

nvalues  
Extrac-

tion Sums of Squared 

Loadings  

        

  Total  % of Variance  Cumula-

tive %  
To-

tal  
% of Var

iance  
Cumula-

tive %  

1  7,471  24,903  24,903  7,4

71  
24,903  24,903  

2  3,209  10,696  35,598  3,2

09  
10,696  35,598  

3  2,648  8,827  44,426  2,6

48  
8,827  44,426  

4  2,224  7,414  51,840  2,2

24  
7,414  51,840  

5  2,044  6,814  58,654  2,0

44  
6,814  58,654  

6  1,753  5,843  64,497  1,7

53  
5,843  64,497  

7  1,347  4,489  68,986  1,3

47  
4,489  68,986  

8  1,120  3,733  72,720  1,1

20  
3,733  72,720  

9  ,988  3,293  76,013    

  
  

  
  

  

Extrac-

tion Method: 

Principal 

Compo-

nent Analysis.  

            

  

Rota-

ted Component Matrixa
  
                

  

  
Component                
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  1  2  3  4  5  6  7  8  
Jag vet vad uppföljning 

i förskolan innebär  
,782  ,362  ,182  -,028  -,029  -,108  ,072  -,025  

Jag vet vad utvärdering i 

förskolan innebär  
,808  ,250  ,228  ,071  ,050  -,199  ,088  -,036  

Jag vet vad utveckling i 

förskolan innebär  
,688  ,202  ,328  ,189  -,150  -,150  ,055  -,046  

Jag är delaktig i det kvali-

tetsarbete som bedrivs på 

min arbetsplats  

,197  ,264  ,334  ,707  -,171  ,041  ,046  ,052  

Förskolans tillvägagångssätt 

gällande kvalitetsarbetet 

behöver utvecklas  

-,089  ,025  -,171  ,005  ,019  -,110  -,235  ,843  

Min nuvarande arbetsplats 

har gett mig ökad förståelse 

för vad kvalitet i förskolan 

innebär  

,291  ,197  -,099  ,626  ,356  -,064  -,333  ,001  

Mina kollegor på enheten är 

till hjälp, när det kommer till 

att förbättra kvaliteten  

-,236  -,218  ,030  ,444  ,640  ,147  -,023  ,062  

Jag önskar ökad förståelse 

när det gäller arbetet med 

kvalitet i förskolan  

,093  -,250  -,547  -,032  ,116  ,408  -,142  ,377  

Tydligt tillvägagångssätt 

underlättar för mig när jag 

ska arbeta med kvaliteten i 

förskolan  

-,024  ,003  ,018  ,047  ,133  ,155  -,784  ,205  

Min närmsta chef skapar 

goda förutsättningar i 

arbetet med kvalitetsarbetet  

,438  ,617  -,017  ,338  ,196  ,068  ,132  -,081  

Jag anser att jag är med och 

utvecklar strukturen på 

kvalitetsarbetet på min 

arbetsplats  

,525  ,284  ,293  ,269  ,022  ,131  -,285  ,271  

Mina kollegor i arbetslaget 

är till hjälp, när det kommer 

till att förbättra kvaliteten  

,028  -,012  ,256  ,132  ,627  ,307  ,409  ,208  

Min närmsta chef engagerar 

sig i förskolans kvalitet  
,197  ,766  ,008  ,226  ,096  ,135  -,104  ,027  

Jag anser att det hade 

underlättat med ytterligare 

hjälpmedel, som exempelvis 

mallar eller olika doku-

mentations modeller, för att 

kunna tillgodose vårdnads-

havare i uppföljning-, 

utvärdering- och utvecklings 

processen av verksamheten  

-,182  -,040  -,696  -,038  -,210  ,025  ,080  ,417  

Jag anser att jag skulle vilja 

ha mer stöd från min 

närmsta chef  

-,009  -,692  -,236  -,262  ,150  ,077  ,126  ,252  

Jag anser att mina kollegor 

har förståelse för kvalitets-

arbetet som bedrivs på 

förskolan  

,062  ,060  ,183  -,061  ,718  -,042  -,306  -,094  

Jag önskar mer samarbete i 

kvalitetsarbetet på min 

arbetsplats  

,031  -,462  -,626  -,050  -,312  -,120  ,069  ,068  

Barnen är delaktiga i 

verksamhetens uppföljning  
,783  -,193  ,075  -,024  ,210  ,081  -,008  -,133  

Barnen är delaktiga i 

verksamhetens utvärdering  
,802  ,000  -,136  ,033  -,004  ,127  -,031  ,016  

Barnen är delaktiga i ,521  ,050  ,156  ,121  -,076  ,632  ,060  ,106  
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verksamhetens utveckling  
Jag anser att det är min 

närmsta chef som leder 

arbetet med att utveckla 

förskolan  

,103  ,731  ,241  ,034  -,007  ,206  ,052  ,340  

Delaktighet är viktigt för 

mig  
,115  -,157  -,004  -,471  -,065  ,119  ,443  -,292  

Jag anser att det hade 

underlättat med ytterligare 

hjälpmedel, som exempelvis 

mallar eller olika doku-

mentations modeller, för att 

involvera barnen i uppfölj-

ning-, utvärdering- och 

utvecklings processen av 

verksamheten  

-,244  ,015  -,761  -,049  -,026  -,045  -,045  -,082  

Jag anser att jag kan prata 

med min närmsta chef om 

jag behöver stöttning  

,169  ,518  -,036  ,444  ,067  ,065  ,482  ,057  

Jag bedömer att barnens 

vårdnadshavare är delaktiga 

i verksamheten  

,018  ,148  -,002  -,032  ,048  ,771  -,279  -,186  

Barnens vårdnadshavare 

kan påverka vad som sker i 

verksamheten  

-,208  ,118  -,099  ,043  -,009  ,776  ,106  ,013  

Jag anser att det är ett 

positivt klimat på min 

arbetsplats  

-,045  ,400  ,036  ,673  ,052  ,220  ,205  -,175  

Jag anser att det är viktigt 

att jag och mina kollegor 

arbetar mot en gemensam 

förståelse gällande försko-

lans uppdrag  

-,196  -,278  ,236  ,167  -,645  ,265  ,019  ,009  

Jag begriper de tillväga-

gångssätt som råder när det 

handlar om kvalitetsarbetet 

på min arbetsplats  

,260  ,162  ,567  ,528  -,199  -,115  -,125  -,009  

Jag bedömer att jag vet vad 

kvalitetsarbete i förskolan 

innebär  

,432  ,338  ,426  ,142  -,319  -,156  ,317  -,155  

Extraction Method: Princi-

pal Component Analysis.   

 Rota-

tion Method: Varimax with 

Kaiser Normalization.  

                

a. Rotation converged in 28 

iterations.  
                

  

FAKTOR 1- PEDAGOGERNAS INSIKT OCH BARNS 

DELAKTIGHET 
 

Reliabilitet – faktor 1  

Reliability Statistics      

Cronbach's Alpha  Cronbach's Alpha Based on Standardized Items  N of Items  

,878  ,881  9  
Sig: 0,000  

 

Faktorsanalys av index - faktor 1  

Statistics      
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index_SKA        

N  Valid  48  
  Missing  0  

Mean  2,1204    

Sum  101,78    
  

FAKTOR 2 - NÄRSMTA CHEF OCH HENS LEDARSKAP  
 

Reliabilitet - Faktor 2  

Reliability Statistics      

Cronbach's Alpha  Cronbach's Alpha Based on Standardized Items  N of Items  

,796  ,807  4  
Sig; 0,000  

 

Faktorsanalys av index - faktor 2  

Statistics      

index_organisation        

N  Valid  48  

  Missing  0  
Mean  2,0268    

Sum  97,29    

 

T-TEST – index & verksam i   

Group Statistics            

  

  
Jag är 

verksam i  
N  Mean  Std. Deviat-

ion  
Std. Error Mean  

index_chef  Göteborg  24  2,0313  ,45631  ,09314  

  Stockholm  24  2,6354  ,68358  ,13953  
  

FAKTOR 3 - PROCESS  
 

Reliabilitet - Faktor 3 (de negativa laddningarna)  

Reliability Statistics      

Cronbach's Alpha  Cronbach's Alpha Based on Standardized Items  N of Items  

,742  ,743  4  
Sig: 0,162  

 

Reliabilitet - Faktor 3 (de positiva laddningarna)  

Reliability Statistics      

Cronbach's Alpha  Cronbach's Alpha Based on Standardized Items  N of Items  
,827  ,826  4  
Sig: 0,001  

 

Faktoranalys av index – faktor 3  

Statistics      

index_resurs        
N  Valid  48  

  Missing  0  

Mean  1,6198    
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Sum  77,75    
  

T-TEST – Index & verksam i  

Group Statistics            

  

  
Jag är 

verksam i  
N  Mean  Std. Deviat-

ion  
Std. Error Mean  

index_resurs  Göteborg  24  1,3958  ,44181  ,09018  

  Stockholm  24  1,8438  ,71022  ,14497  
  

Indepen-

dent Sampl

es Test  

                    

  

  
Levene's Te

st 

for Equality

 of Variance

s  

t-test 

for Equal

ity of Me

ans  

                

  F  Sig.  t  df

  
Si

g. 

(2-

tai

led

)  

Mean 

Diffe-

rence  

Std. Erro

r Differe

nce  

95% Confidence 

Inter-

valof the Differen

ce  

    

                Lower  Up

pe

r  

  

in-

dex_resurs

  

Equal varia

nces assume

d  

3,701  ,0

6

1  

-

2,

62

3  

46  ,012  -,44792  ,17074  -

,79

15

9  

-

,10

42

4  
  Equal varia

nces not ass

umed  

  

  
  

  
-

2,

62

3  

38,

48

3  

,012  -,44792  ,17074  -

,79

34

1  

-

,10

24

2  

 

FAKTOR 4 - ORGANISATION  
 

Reliabilitet - Faktor 4  

Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha  N of Items  
,773  7  

 

Faktoranalys av index - faktor 4  

Statistics      

index_organisation        

N  Valid  48  

  Missing  0  
Mean  2,0268    

Sum  97,29    
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T-TEST – index och verksam i  

Group Statistics            

  

  
Jag är 

verksam i  
N  Mean  Std. Deviat-

ion  
Std. Error Mean  

index_organisation  Göteborg  24  1,8690  ,40167  ,08199  
  Stockholm  24  2,1845  ,62551  ,12768  
  

FAKTOR 5- KOLLEGOR  
 

Reliabilitet - Faktor 5  

Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha  N of Items  
,630  4  

Faktorsanalys av index - faktor 5  

Statistics      

index_kollegor        

N  Valid  48  
  Missing  0  

Mean  2,1458    

Sum  103,00    
  

 

FAKTOR 6 - BARNS- OCH VÅRDNADSHAVARES DEL-

AKTIGHET  
 

Reliabilitet - Faktor 6  

Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha  N of Items  

,656  3  
  

Faktorsanalys av index - faktor 6  

Statistics      

index_vardnadshavare_och_barns_delaktighet        

N  Valid  48  

  Missing  0  
Mean  2,3958    

Sum  115,00    
  
 

ÖNSKAD UTVECKLING 

 

RELIABLITET - Önskad utveckling av pedagogerna  

Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha  N of Items  

,748  6  

  

Faktoranalys av index (Önskad utveckling av pedagoger)  

Statistics      
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index_onskad_utveckling        

N  Valid  48  
  Missing  0  

Mean  1,9201    

Sum  92,17    

  

Korstabell – index & förståelse för kvalitetsarbetet   

Chi-Square Tests        

  

  
Value  df  Asymp. Sig. 

(2-sided)  

Pearson Chi-Square  52,968a
  39  ,067  

Likelihood Ratio  46,867  39  ,181  

Linear-by-Linear Association  11,535  1  ,001  

N of Valid Cases  48    

  
  

  

a. 56 cells 

(100,0%) have expected count less than 5. 

The minimum expected count is ,04.  

      

  

Symmetric Measures            

  

  
Value  Asymp. St

d. Errora
  

Ap-

prox. 

Tb
  

Ap-

prox

. 

Sig.  

  

Nominal by Nominal  Phi  1,050    

  
  

  
,06

7  

  Cramer's V  ,606    

  
  

  
,06

7  

Interval by Interval  Pearson's R  -,495  ,092  -

3,86

8  

,00

0c
  

Ordinal by Ordinal  Spear-

ar-

man Correlat

ion  

-,475  ,117  -

3,66

2  

,00

1c
  

N of Valid Cases  48    

  
  

  
  

  
  

a. Not assuming the null hypothesis.            

b. Using the asymptotic standard error a

ssuming the null hypothesis.  
          

c. Based on normal approximation.            
  
 

Frekvenstest – samtliga variabler i indexet  
 

Statistic

s  
              

  

  
Jag 

önskar 

ökad 

förstå-

else när 

Förskolans 

tillvägagångs-

sätt gällande 

kvalitetsarbetet 

behöver 

Jag anser att 

det hade 

underlättat 

med ytterli-

gare hjälpme-

Jag 

anser 

att jag 

skulle 

vilja 

Jag önskar 

mer samar-

bete i kvali-

tetsarbetet på 

min arbets-

Jag anser att 

det hade 

underlättat 

med ytterli-

gare hjälpme-
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det 

gäller 

arbetet 

med 

kvalitet i 

försko-

lan  

utvecklas  del, som 

exempelvis 

mallar eller 

olika doku-

mentations 

modeller, för 

att kunna 

tillgodose 

vårdnadsha-

vare i upp-

följning-, 

utvärdering- 

och utveckl-

ings proces-

sen av 

verksamheten  

ha mer 

stöd 

från 

min 

närmst

a chef  

plats  del, som 

exempelvis 

mallar eller 

olika doku-

mentations 

modeller, för 

att involvera 

barnen i 

uppföljning-, 

utvärdering- 

och utveckl-

ings proces-

sen av 

verksamheten  

Mean  1,90  2,15  1,83  1,96  1,98  1,71    

Sum  91  103  88  94  95  82    
 


