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Sammanfattning 
 
Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på hur det förhåller sig med förskollärarnas syn 
på kvalitet i förskolan i jämförelse med styrdokumentet, Lpfö-98 samt vilka faktorer 
som  förskollärarna anser påverkar kvaliteten i förskolan. 
Undersökningen har gjorts genom kvalitativa intervjuer med fem förskollärare verk-
samma inom förskolan. Resultatet som framkommit i undersökningen visar att de inter-
vjuade förskollärarna inte skiljer på vad god kvalitet är och vilka faktorer som påverkar 
möjligheten att skapa en god kvalitet. Det viktigaste är att det finns kompetenta och 
engagerade pedagoger i förskolan som har ett gott förhållningssätt mot barnen där ut-
veckling och lärande står i fokus. Det som är mest avgörande för en förskolas kvalitet 
är vilka personer som arbetar där. En förutsättning för att uppnå god kvalitet inom för-
skolan är att det finns en delaktig chef som känner till förskoleverksamheten och dess 
läroplan, och som aktivt deltar i verksamheten och bjuder in till diskussioner och erbju-
der relevant kompetensutveckling. 
Enligt styrdokumentet Lpfö-98 uppnår man god kvalitet när man erbjuder barn fostran 
och omvårdnad. Det skall finnas kompetent personal med utbildning och erfarenhet så 
att barnets behov tillgodoses. Barngrupperna ska ha en lämplig storlek och samman-
sättning samt ska det finnas ändamålsenliga lokaler.  
Undersökningen visar att det finns en del kvar att arbeta med, bl.a. att anställa utbildade 
pedagoger på alla tjänster. Att sätta tydligare mål för verksamheten och att reflektera 
och dokumentera det arbetet man utfört samt få relevant fortbildning är viktigt för att 
verksamheten ska utvecklas. 

Abstract 
My purpose with this work is to find out how it relates with pre-schoolteachers view 
about a quality in comparison to control document, Lpfö-98, and with factors pre-
schoolteachers consider effects quality in pre-school describe pre-schoolteachers view 
on what high quality is in pre-school.  
The investigation has been done by quality interviews with five pre-schoolteachers 
working in pre-school. The results show that they do not make a difference between 
what are high quality and the factors that affect the possibility of creating high quality. 
Most important is qualified and engaged educationalist in the pre-school who shows a 
good attitude towards the children, and where development and learning is central. The 
most decisive to a pre-schools quality are the personnel who work there. A condition to 
achieve high quality in pre-school is a head who knows the pre-school activity and its 
curriculum, and who takes active part in the activity, invites to discussions and offers 
pertinent competence development.  
According to the leading document Lpfö-98 you will achieve high quality by offering 
children rear and care. There should be qualified educated personnel with experience 
able to meet the children’s needs. The groups of children should be in an appropriate 
number and have a composition and suitable premises. The investigation shows that 
there are some parts that still need to be worked on, i.e. to employ educationalists on 
every post. To put up legible objectives, to evaluate and document the work you have-
done and to offer pertinent further training is important to evolve the pre-school pro-
gramme.  
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1. Inledning 
 
I allmänna råd och kommentarer kring Kvalitet i förskolan (Skolverket 2005) ges råd 
om hur kommunala beslutsfattare och personal inom förskolan kan se på förskolans 
verksamhet. Skolverket menar att kvalitet definieras hur väl en förskola lever upp till de 
nationella mål, krav och riktlinjer som finns och i vilken mån förskolan strävar efter att 
förbättras. I skolverkets bedömning av en förskolas kvalitet ser man till de strukturella 
förutsättningar som finns, samt hur arbetet i förskolan sker och vilket resultat förskolan 
har när det gäller måluppfyllelse. 
 
Det är mycket viktigt att man har fokus på barnet vid all planering och utvärderar verk-
samheten för att kunna förändra/förbättra och för att nå strävansmålen enligt Lpfö-98. 
Barnets individuella utvecklingsplan är ett arbetsredskap för att se till så att barnet får 
den individuella stimulans det behöver i sin utveckling och lärandet i samråd med för-
äldrarna. Föräldrarna i förskolan ska vara väl informerade om verksamheten och sitt 
barns utveckling, samt känna sig välkomna att delta i verksamheten. 
 
För mig är att planera, reflektera, utvärdera och dokumentera viktiga ”byggstenar” för 
att få en bra kvalitet i förskolan. Att all personal på förskolan får kompetensutveckling 
kontinuerligt och att det finns ett bra samarbete i arbetslaget. En förutsättning för att en 
förskola ska ha god kvalitet är att personalen är kompetent och engagerad samt har ett 
gott förhållningssätt mot barnen, där fokus är barnet. 
 
Jag har valt att försöka beskriva förskollärarnas syn på vad kvalitet är i förskolan. Detta 
ämne ligger i tiden eftersom man ute i förskolorna som bäst håller på med kvalitetsre-
dovisningar. Jag är själv förskollärare och har varit med och arbetat fram en kvalitets-
redovisning för verksamheten jag arbetar i. Jag har fått delegerat mig av rektor att 
sammanställa tre avdelningarnas kvalitetsredovisningar till en gemensam.  
Ett arbete som var mycket intressant och lärorikt. Jag inser dock att man arbetar väldigt 
olika beroende på barngruppsammansättningarna och personalkompetensen som finns i 
verksamheten. 
 
Förskolan är till för barnets individuella utveckling och lärande. Personalens insatser 
och inställning till arbetet i förskolan avgör vilken kvalitet som verksamheten har och 
hur man uppnår målen enligt styrdokumentet. Därför är jag intresserad av att veta vil-
ken syn förskollärarna har på vad kvalitet är och vilka faktorer som påverkar förskolans 
kvalitet samt jämföra det med vad det står i de nationella styrdokumenten.   
 
Syfte 
 
Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på hur det förhåller sig med förskollärarnas syn 
på kvalitet i förskolan i jämförelse med styrdokumentet , Lpfö-98 samt vilka faktorer 
som förskollärarna anser påverkar kvaliteten i förskolan. 
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2. Litteraturgenomgång 
 
Litteraturgenomgången baseras på litteratur som använts i fem tidigare delkurser. Dess-
utom sökt litteratur som ger ökade kunskaper inom område som jag avser att undersö-
ka.  
Jag skriver ur ett ”brett” perspektiv om skolan för att senare smalna av mot undersök-
ningsområdet, vad för syn förskollärarna har på vad som är kvalitet är i förskolan och 
vilka faktorer som kan påverka och jämför med vad som står i styrdokumentet. När jag 
skriver om skolan menar jag från förskoleklass och till och med klass nio. Skriver jag 
förskola menar jag barn från ett till fem år. 
 
2.1 Samhällsutvecklingen 
 
I rapporten ”Lärande ledare” (Utbildningsdepartementet, 2001) konstateras att sam-
hällsutvecklingen innebär nya villkor för människors livssituation. Därmed ställs nya 
och större krav på kunskaper och utbildning. Skolan är en av samhällets institutioner 
för kunskap och utbildning i det livslånga lärandet. Samhällsutvecklingen ställer krav 
på att skolan förändras från kunskapsförmedlande institution till att bli en lärande och 
värdebärande institution. 
 
Blossing (2003) menar att kraven på skolledare och lärare att på egen hand förbättra 
verksamheten är betydande och han hävdar att rektor inte kan klara av det pedagogiska 
ledarskapet ensam. Skolors arbetsorganisationer bör omstruktureras så att traditionella 
arbetssättet där varje enskild lärares självbestämmande om undervisningen ersätts av ett 
arbetssätt grundat på kollektiva rådslag. Lärarna behöver vidga synen på yrkesuppgiften 
så att de inte bara organiserar elevers lärande utan även lärares lärande. Blossing menar 
att en arbetsorganisation som präglas av en professionellt samarbetande kultur har stora 
möjligheter att få till ett långsiktigt förbättringsarbete än en skola med särbokultur. Det 
förekommer svårigheter på en sådan skola eftersom man inte har tillåtits att tala om hur 
lärande går till eller om hur samspel sker mellan individ, grupp och organisation. 
 
2.2 Organisationer 
 
Begreppet organisation kommer från det grekiska ordet organon och betyder redskap 
eller verktyg. Organisationen kan enligt Liljequist (1999) ses som ett redskap för att 
uppnå ett bestämt syfte eller mål. En organisation måste ha en funktionell uppbyggnad 
och det innebär regler för hur beslut skall fattas och verkställas samt hur kommunika-
tionen sker inom organisationen. Det som karaktäriserar en organisation är enligt Lilje-
quist att delarna ligger till grund och är beroende av varandra för helheten i organisa-
tionen. Skolsystemet anser Liljequist är ett exempel på en lokal organisation, den är 
avsedd att verka inom ett begränsat geografiskt område och är anpassad efter de struk-
turer och förhållanden som råder lokalt. 
 
För att förstå hur skolors arbetssociala liv fungerar kan man undersöka hur skolans inf-
rastruktur ser ut och fungerar (Ekholm 1988, i Blossing 2003). Med infrastruktur menas 
det normsystem, belönings- och sanktionssystem, grupperingssystem, makt- och an-
svarsfördelningssystem, kommunikationssystem, utvärderingssystem och målhanter-
ingssystem som finns inbyggt på den enskilda skolan. Hur infrastrukturen verkligen ser 
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ut beror på vilket systemupplägg som råder på skolan. Det finns fem olika typer av sy-
stemupplägg som kan förekomma enligt Ekholm. 
 
¤ Det rationella byråkratiska systemet 
¤ Det professionellt kollegiala systemet 
¤ Ansvarsgruppssystemet 
¤ Det politiska systemet 
¤ Det spontanistiska systemet 
 
Blossing (2003) skriver att på skolor där det råder rationellt byråkratiskt system finns 
det en stark ledning med tydliga mål som följs upp och det råder ordning och reda. Det 
finns tydliga riktlinjer för hur arbetet skall utföras och ledningen talar i klartext om vad 
som förväntas av personalen. Det professionella kollegiala systemet bärs upp av lärar-
professionens utförande av arbetet. Den enskilde lärarens arbete uppmuntras av led-
ningen. I ansvarsgruppssystemet delar alla på ansvaret och arbetet bygger på laganda. 
Skolan präglas oftast av ett elevaktivt arbetssätt och verksamheten utvärderas kontinu-
erligt utifrån kvalitet och utvecklingsprocess. 
Skolor med politiskt system präglas av konflikter, systemet är uppdelat i flera grupper 
som konkurrerar och kämpar om makt. I den spontanistiska skolan får läraren stort fri-
utrymme att handla utifrån eget omdöme. Enligt Blossing uppmuntras och accepteras 
olika arbetssätt. 
 
Enligt Scherp (2002) handlar ledning och styrning i ett lärande organisationsperspektiv 
om att leda och styra genom lärande och förståelse. Skolledarens främsta uppgift är att 
se till att det statliga uppdraget uppfylls, de mest framgångsrika skolledarna verkar utgå 
från vardagsproblematiken och relaterar den till uppdraget. 
 
För förskolans kvalitet är ledningen en avgörande faktor och det är viktigt att ledaren 
har goda kunskaper om förskolepedagogik och är medveten om förskolans mål och 
uppdrag. En närvarande ledare krävs inom förskoleverksamheten för att medverka till 
att verksamheten utvecklas (Skolverket, 2005). 
 

2.2.1 Kulturer 
 
Den rådande kulturen på en skola anger hur den kommer att lyckas med sin verksam-
hetsförbättring enligt Blossing (2003). Kulturen påverkar åtgärderna som behöver sättas 
i förbättringsarbete och hur man sprider kunskap inom skolan. Ledningen har olika rol-
ler beroende på rådande kultur. I särbokulturen samarbetar man med vissa grupper som 
finns på skolan och undervisningen sker utan insyn av andra. Den individualistiska kul-
turen har en trivsam stämning på ytan. Det pratas allmänt om elever och man kan dela 
med sig av erfarenheter. Varje lärare sköter sin undervisning på det sätt den anser lämp-
ligt. 
I den påtvingade kollegiala kulturen finns klara regler för samarbete och allt är väl för-
berett. Man utför plikttroget sitt arbete. Samarbetande kulturer anser att det krävs sam-
arbete för att kunna uppfylla de ställda målen för verksamheten. 
 
För att kunna förändra en kultur kan det vara nödvändigt att ta in nya medarbetare ut-
ifrån som har annat tankesätt och beteende skriver Sandberg & Targama (2004). 
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Dalin (1993) menar att om skolförbättring ska vara möjlig, behöver alla som arbetar på 
skolan först förstå den kultur som råder där. Dalin menar att olika skolkoder eller skol-
kulturer har olika betydelse för graden av stabilitet respektive förändringar i lärares 
undervisningsmönster. Hur olika lärarkulturer tar sig uttryck på enskilda skolor och 
därmed formar särskilda skolkulturer har också olika betydelse för i vilken grad en sko-
la har förmågan att sköta den egna verksamhetsutvecklingen. Skolledningen framtonar 
på olika sätt i de olika kulturerna bland annat beroende på att det i de olika arbetskultu-
rerna finns olika förväntningar på skolledningens funktioner. Om inte en gynnsam 
skolkultur råder på skolan behöver först och främst den rådande kulturen lägesbedömas 
och utvecklas för att kunna lyckas med skolförbättring. Dalin anser vidare att man mås-
te ta reda på rådande klimat och kultur på skolan, det är ett viktigt steg i lärandeproces-
sen. 
 
En sådan lägesbedömning kallar Berg (1999) för kulturanalys. Han menar att det finns 
ett frirum, som är outnyttjat mellan skolans inre gräns dvs. styrningen i skolan och dess 
yttre gräns dvs. styrning av skolan. Mellan skolans yttre och inre gräns existerar ett 
frirum för skolors utveckling och detta måste upptäckas och erövras. Metoden kultur-
analys används för att upptäcka de inre gränserna och dokumentanalys (analysera skol-
lag, läroplan, skolplan osv.) för att upptäcka de yttre gränserna. Grundsynen är att 
skolutveckling måste rymmas inom ramen för skolans explicita och implicita styrning, 
alltså måste man utgå från den enskilda skolans behov och utvecklings ambitioner skri-
ver Berg.  
 

2.2.2 Visioner 
 
En vision ska vara slagkraftig både i ord och/eller bild för den organisation den ska 
företräda och den ska vara tydlig för alla medarbetare i organisationen (Sandberg & 
Targama, 2004). Visionen ska innehålla en kraftig utmaning, den ska ange vad organi-
sationen ska uppnå samt väcka engagemang och vara eftersträvsam. Ledaren i organisa-
tionen ska använda visionen i sitt arbete för att visa vägen för sina medarbetare och 
även i sitt val av strategier. Det förutsätts att medarbetarna förstår visionens innebörd 
och kan koppla den till den egna förståelsen av organisationen och den egna verksam-
heten.  
 
Scherp (2002) anser att det är viktigt att rektorer för en dialog om visionen på skolan på 
tidigt stadium för att personalen ska göras delaktiga från början i förändringsprocessen, 
precis som eleverna skall vara med och planera sitt lärande med lärarna.  
 
Enligt Senge (2004) skapas ett gemensamt engagemang och samhörighet, något som 
människor har ett behov av att känna. I lärande organisationer är visionen en viktig del, 
den är ett mål för utvecklingen, det bör finnas en klar bild av vad som ska genomföras. 
En vision stimulerar till förändrade tankar och handlingar i strävan att nå målet. Det tar 
tid att skapa gemensamma visioner.  
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2.3 Ledarskap och Styrning 
 
Rektors ansvar och uppdrag i den mål och resultatstyrda skolan preciseras i läroplaner-
na  (Utbildningsdepartementet, 2001). Rektor skall leda, stödja, inspirera och utmana 
medarbetarna att utveckla verksamheten. Att i tal och skrift kunna redogöra för uppdra-
get, processen och resultatet är en central del av rektorskompetensen. Granskningsrap-
porter betonar att rektor behöver prioritera arbetet med skolornas huvudprocess- läran-
det och att kommuner och skolor behöver stärka sina rutiner för ett systematiskt kvali-
tetsarbete.  
 
Att vara ledare i en lärande organisation innebär att vara formgivare, förvaltare och 
lärare. Ledarens uppgift är att utveckla organisationen så att människorna i den kan 
utveckla sina förmågor. Enligt Senge (2004)  är ledarens uppgift att leda utveckling. Att 
vara formgivare handlar om att se organisationen som ett system där alla delar hänger 
samman till en helhet. 
Ledarens känsla för uppdraget och dennes värderingar och vision visar organisationens 
riktning och mål enligt Senge. Ledaren för en organisation är den som kan sprida energi 
och skapar spänning mellan vision och verklighet. 
 
Kristiansson (2003) menar att man måste inse att inlärningssituationerna har förändrats, 
detta innebär att vi måste gå in i en fördjupad lärandeprocess om problem i verksamhe-
terna. Vi måste identifiera problem samt vidta åtgärder för att lösa dem. Yta ersätts med 
nyansering och djup, man måste bli bättre rustad för att hitta olika lösningar. Rektors 
roll i det hela handlar om att sprida och fördjupa ett förhållningssätt som utmanar och 
stödjer initiativ till förändring. Kristiansson skriver vidare att rektors roll i utvecklingen 
är att ge ökad förståelse för uppdraget, leda lärarna om lärande och undervisning samt 
ta tillvara på deras kunskap och sprida lärdomar för utveckling. 
 
Skolledarens övergripande ansvar är att se till att organisationen arbetar mot verksam-
hetsmålen (Liljequist, 1999). Skolledarens yttersta uppgift är det pedagogiska ledarska-
pet och detta handlar om att genom ord/tankar och handling föra fram skolans demokra-
tifostrande uppdrag. Det krävs även att skolledare och lärare tar ställning till innehåll 
och arbetsformer som åligger deras yrkeskategori.  
 
Berg (1999) skriver att en skolledares uppgift är att ansvara för undervisningens admi-
nistration samt se till att utvecklingsarbete sker enligt statliga uppdraget.  Skolledaren 
måste ha pedagogiska kunskaper så att den kan stimulera sina medarbetare i den peda-
gogiska utvecklingen. Skolledare måste vara aktiva både kritiskt och positivt i en för-
ändringsprocess. I processen är det viktigt att de får de kunskaper, färdigheter och för-
hållningssätt som krävs för att kunna förstå och hantera yttre och inre gränser. Lärarkå-
ren måste få hjälp med att inta sitt frirum- erövra det. 
 
Enligt Scherp (2002) har skolledare till uppgift att ansvara för att uppdraget man fått av 
staten införlivas. Framgångsrika skolledare utgår från vardagsproblemen i verksamhe-
ten och relaterar dom till uppdraget. Att delegera ut uppgifter är viktigt att rektorerna 
gör till sina medarbetare för då känner de förtroende och arbetet känns roligare och 
detta leder till bättre resultat i verksamheten.  
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För förskolans kvalitet är ledningen en avgörande faktor och det är viktigt att ledaren 
för verksamheten har goda kunskaper om förskolepedagogik och förskolans mål samt 
uppdrag. 
Det är viktigt att förskolans chef följer verksamheten i det dagliga arbetet för att med-
verka till att verksamheten utvecklas (Skolverket, 2005) 
 
Enligt Kärrby (2001) har ledningen stor betydelse för kvaliteten på verksamheten i för-
skolan och där det finns ett aktivt ledarskap är personalen nöjd och tillfreds med sin 
arbetssituation. Det finns även en stor samstämmighet vad gäller verksamhetens mål 
och det påverkar personalens trivsel och klimat på arbetsplatsen. Finns det en sam-
stämmighet mellan ledning och personal och även inom arbetslaget är det bra förutsätt-
ningar för att kvaliteten på verksamheten inom förskolan blir god. 
 

2.3.1 Roller i organisationen 
 
Det finns både skyldigheter och rättigheter när man har en roll i en organisation (Gran-
ström, 2003). I en organisation är det inte individen som tillskriver sig själv rollen utan 
det är rollen som talar om för individen vilka handlingar som den ska utföra. Den struk-
turella rollen blir man tilldelad och det finns en befattningsbeskrivning för varje roll. I 
den interaktionistiska rollen skapas möten och interaktioner mellan människor, det är i 
mötet med andra man ger och får roller. Dessa roller handlar oftast om makt och under-
kastelse oftast och i varje grupp delas man upp i hierarkisk ordning.  
Den systematiska rollen innebär att individen, uppgifter och funktioner hör ihop med 
varandra. I skolan fördelas rollerna mellan individerna och grupperna och det viktiga är 
att uppgifterna utförs, alla rollerna är beroende av varandra och samarbete är ett måste 
skriver Granström. 
 
Skolan skall kunna främja elevens hela utveckling och detta innebär att lärarens roll har 
blivit mer handledande och stödjande för elevens kunskapsutbildning (Utbildningsde-
partementet, 2001). Lärare måste utveckla sin förmåga att problematisera i undervis-
ningen och reflektera över sitt arbete med kollegorna, utvärdera sin verksamhet och 
ompröva sin undervisningsmetod. Samverkan mellan förskola, fritidshem, förskoleklass 
och skola samt samverkan mellan grundskola och gymnasieskola kräver att värderingar 
förändras och nya arbetsformer utvecklas. Hela skolans organisation och kompetens 
styrs av uppdraget, kompetensutvecklingen bör se olika ut för olika personer beroende 
på sammanhanget. Egen tid för reflektion och vägledning är en förutsättning. Det är 
viktigt för utvecklingen av skolan att alla medarbetare i skolan tar ett kvalitetsansvar, 
kommunicerar och reflekterar med varandra om skolans arbete och handledningsut-
rymmen för arbetet. I skolans arbete ingår att kontinuerligt följa upp, utvärdera och 
dokumentera regelbundet som grund för omprövning, lärande och förändring. 
 
Hur förskolepersonalen utför sitt uppdrag har betydelse för verksamhetens kvalitet 
skriver Kärrby (2001). I förskolor med bra kvalitet har det visat sig att personalen har 
kort anställningstid och högre utbildning. Man är överens inom personalgruppen vad 
verksamheten ska innehålla och det är bra samarbete mellan personalen. 
 
Forskning visar att viktiga kvalitetsfaktorer inom förskolans pedagogiska arbete är per-
sonalens förhållningssätt (Skolverket, 2005). Personalens pedagogiska medvetenhet, 
deras uppfattning och hur de använder sitt handlingsutrymme, dvs. vad man faktiskt gör 
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i förhållande till ramar, resurser och formulerade mål. Arbetslag som karakteriseras av 
ett gemensamt engagemang, emotionell närhet och har en grundläggande respekt för 
barn finns oftast en kunskapssyn där man tar till vara på barnets kompetens och delak-
tighet i lärandet. 
 
Personalens roll är att vara med konstruktör av kunskap och kultur samt finnas tillgäng-
lig för barnen skriver Dahlberg, Moss och Pence (2002). Personalen organiserar miljön, 
materialet och situationerna så att det ger möjligheter för lärandet. Personalen bör även 
ses som forskare och tänkare, det vill säga en reflekterande praktiker. 
 
2.4 Skolutveckling 
 
Enligt Björn, Ekman och Svensson (2002) är viktiga villkor för ett framgångsrikt ut-
vecklingsarbete att det finns en bred delaktighet samt att det leder till en bra individuell 
utvecklingskompetens. Utvecklingsarbetet måste organiseras så att det gynnar reflekte-
rat eller utvecklingsinriktat lärande. Det krävs en utvecklingsorganisation som kan 
samordna den tänkta utvecklingssatsningen. Det krävs även stöd från andra för att orka 
t.ex. projektledare. På dagens skolor ställs det höga krav på att kunna identifiera och 
åtgärda de utvecklingsbehov som finns och detta i sin tur ställer höga krav på ett lång-
siktigt, målinriktat och systematiskt utvecklingsarbete. Det krävs resurser, kompetens, 
ledningsstöd och politisk uppbackning för att långsiktiga förbättringar skall uppnås. 
Vidare skriver Björn m.fl. att skapa elevinflytande i utvecklingsarbetet är viktigt samt 
att eleverna själva kan påverka verksamheten i skolan. Det optimala i ett utvecklingsar-
bete är när alla inom verksamheten/organisationen tar initiativ och har krav på sig att ta 
ansvar tillsammans. För att få grepp om och vidareutveckla de individuella lärarkompe-
tenserna behövs systematik i arbetslagsutveckling.  
 
Fullan (2001) skriver att det är dags att uppgradera de storskaliga reformerna, anpassa-
de till lokala sammanhang som förekommer i dagsläget. Förändringsarbetet måste fo-
kuseras på skolsystemets olika nivåer och omstruktureras parallellt. Läraryrket måste 
förändras så att läraren blir samarbetande, öppen och framsynt utan att vara kontrolle-
rande. En nyckel till framgångsrika förändringsprocesser är förbättrade relationer i ar-
betslagen. Förändringen måste ske i relation till de värden, mål och resultat som det 
syftar till. Skolor måste utveckla intellektuellt kapital för problemlösningsförmåga i en 
teknisk värld, så att alla elever kan lära och detta är även ett moraliskt syfte inom sko-
lan. Det finns inga klara regler för förändringsprocesser anser Fullan, utan ett antal an-
tagande eller slutsatser beroende på tillfälligheterna i den lokala situationen som råder.  
 
Evans (1996) menar att där skolutveckling lyckas finns det kunniga och engagerade 
utvecklingsarbetare som samarbetar och kommunicerar med medarbetarna. De ställer 
höga krav men ger stöd vid behov, leder möten och ser till att de slipper den administra-
tiva biten. Evans menar att det finns några förhållningssätt som gynnar skolutveckling, 
tydlighet, fokusering, delaktighet, engagemang, erkännande och konfrontation. Konti-
nuitet tillsammans med tydlighet och fokus minskar rädslan för förändring En lyckad 
skolutveckling innebär att ta rätt beslut i linje med skolans värderingar som beror på 
rådande skolkultur.  
 
Skolutveckling är en problemlösningsprocess som initieras av upplevda vardagspro-
blem anser Scherp (2003). Genom att åstadkomma lärprocesser som är meningsskapan-
de och förståelse fördjupade för både elever och lärare samt skolledare skapas kunskap. 
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Kunskapsbildning i och utifrån den egna verksamheten handlar om att upptäcka möns-
ter i variation eller regelbundenheten, denna lärprocess utgör grunden för skolutveck-
ling samt det livslånga och lärandet. Förståelseinriktat lärande syftar till att bygga upp 
en fördjupad förståelse för vad som ligger bakom framgångsrika lösningar. Vidare skri-
ver Scherp att resultatet och lärdomarna är beroende av de ingångsvärden som ligger till 
grund för lärprocessen, olika ingångsvärden ger olika mönster och därmed olika slutsat-
ser och lärdomar. Läraren är huvudaktören i den förståelseinriktade skolan. Skolans 
kvalitet blir beroende av både hur man upptäcker, förstår och definierar problemen samt 
av de lösningar som utformas. Förståelsen av uppdraget är avgörande för hur man för-
står och definierar problemet och för de lösningar som man väljer att använda sig av. 
Scherp anser att skolledarens uppgift är att fördjupa förståelsen av uppdraget och skapa 
gemensam förståelse av den egna skolans uppdrag. Dialogen är mycket viktig i lärpro-
cessen, få fram den tysta kunskapen och ge och ta av varandras erfarenheter och lärdo-
mar. 
 
Skolutveckling innebär medvetna och kunskapsbaserade förändringar som sker i den 
enskilda skolans kultur och blir naturligt i vardagsrutinerna runt elevernas lärande anser 
Scherp (2003). Lärprocessen och elevens lärmiljöer är fokus vid skolutveckling. Den 
första fasen i utvecklingsarbetet är den problemskapande och den andra är problem-
lösande. Lärande utifrån variation gynnar inlärning, det är viktigt att skapa en variation 
mellan görande och lärandets logik. Lärprocessen är beroende av hur man strukturerar 
och organiserar lärandet. Vidare skriver Scherp att man måste ha ett reflekterande för-
hållningssätt för att kunna ta till vara på erfarenheten man förvärvat. Det måste finnas 
tillfälle till reflektion och utmanande möten mellan olika perspektiv. 
 

2.4.1 Systematiskt utvecklingsarbete 
 
Flera forskare ( Blossing 2003; Fullan, 2001; Hameyer, Akker, Anderson och Ekholm 
,1995) framhåller att ett förbättringsarbete är en process och för att levandehålla ett 
förbättringsarbete så att det blir konstant behövs det tid. Det behövs också kunskap om 
hur ett sådant går till väga för att nå ett lyckat resultat. Ett framgångsrikt förbättringsar-
bete som kommer att genomsyra verksamheten kan grovt sett beskrivas förlöpa genom 
fyra faser. 
 
I initieringsfasen, som sträcker sig från ett halvt år till två år ges möjligheter att för lä-
rarna förstå det nya som ska sättas igång. Fullan (2001), Blossing (2003) och Hameyer 
m.fl. (1995) menar att om initieringsfasen ska lyckas finns det flera faktorer som påver-
kar. Faktorer som påverkar är exempelvis kvaliteten på projektet, tillgång till informa-
tion, stöd från skolledningen samt att man har flera olika strategier så som problemin-
ventering, lägesbedömning, skolideologiska samtal, studiebesök, konsulter m.m. För-
ändringsarbete är något som sker i samarbete mellan olika grupper och vid olika tid-
punkter. Hur alla gruppers arbete sammanfaller och arbetar i viss riktning ligger till 
grund för om man lyckas eller inte med förbättringsarbetet. 
 
I implementeringsfasen sker ett fortsatt prövande och nu finns nya material och läro-
medel tillgängligt. Ledningen är ansvarig för hur processen fortlöper. Denna fas är det 
kritiska skedet och det åtgår mycket energi. Implementeringsfasen tar allt från ett till ett 
och ett halvt år, här kommer motståndare att förorda att gå tillbaks till gamla rutiner. 
Viktigt att det finns en ”målhävdare” som visar riktningen, men det krävs även visionä-
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rer, uppfinnare, pådrivare och kvarhållare m.fl. för att komma till skott med det praktis-
ka utprovandet och få en riktning på arbetet (Blossing 2003). I implementeringen är det 
viktigt att se förhållandet mellan initieringsfasen och implementeringen. En bra föränd-
ring är ett hårt arbete och det finns inga genvägar menar Fullan (2001). 
 
Institutionaliseringsfasen handlar om att få det nya att fungera rutinmässigt menar Blos-
sing (2003). I den här fasen är skolans infrastruktur viktig, en god sådan är en positiv 
skolkultur och en stabil organisation är en förutsättning anser Fullan (2001). Nu skall 
projektet leva av sig självt. 
 
Samtidigt med de ovan nämnda faserna så försiggår, spridningsfasen. De framgångsrika 
delarna sprids till andra skolor och man måste sammanställa det man gjort så att det blir 
begripligt för andra att förstå. Blossing (2003) påpekar att man måste förstå att dessa 
faser inte uppträder i en linjär process utan att de hela tiden går in i varandra och verkar 
tillsammans. Det kan ta upp till ca 8 år innan ett projekt är institutionaliserat menar 
Blossning. 
 
Den enskilda skolan ses som en enhet för förändring, skolutveckling måste ske utifrån 
rådande skolkultur och dess närmiljö (Dalin,1993). För att lyckas med förbättringsarbe-
te krävs det att det är skolans egna lösningar som leder till förändring. Utan lyckad 
skolförbättring kommer inte skolorna att överleva i framtiden. Det behövs systemför-
ändring som innebär en total kultur förändring. Vidare skriver Dalin att förändringspro-
cessen skall vara en lärande process som stämmer överens med den enskilda skolans 
kultur. Att utveckla lärarnas professionalism och utarbeta en bra arbetsmiljö är ett steg i 
förbättringsarbetet. 
 
Blossing (2003) anser att det övergripande syftet med skolförbättring är att ge alla till-
gång till kunskap genom utbildning med vilken människan kan frigöras från ekonomis-
ka, sociala och kulturella förtryck. Eleverna måste göras delaktiga i förbättringsarbetet 
på skolan när det initieras, för att ha möjlighet att tycka till innan det skall implemente-
ras. Blossing skriver vidare att skolförbättringsforskningens resultat är att lärare behö-
ver frigöra sig från det sociala och kulturella förtryck som säger att man skall planera, 
genomföra och utveckla den pedagogiska verksamheten på egen hand. Det skall ges 
självklar plats till kompetensutveckling, den pedagogiska och didaktiska praktiken i 
vardagen i arbetslaget. Olika strategier för utveckling behövs beroende på skola. Enligt 
Blossing är det viktigt att satsa på struktur där lärare ges möjligheter till samarbete runt 
praktiska pedagogiska frågor där deras värderingar utmanas och sätt i relation till verk-
samhetens mål. 
 
Scherp (2002) menar att skolutveckling handlar om att hitta lösningar på problem man 
finner i det vardagliga arbetet. Skolutveckling är problembaserad och därför behöver 
skolutveckling ta sin utgångspunkt från de vardagsproblem som lärare och skolledare 
stöter på. Skolutveckling handlar om att fokusera på lärandet. Kvalitet är när skolut-
veckling leder till förändringar som gynnar barn och elevers lärprocesser och hur dessa 
organiseras och kommer till uttryck i lärmiljöer. Det finns flera förutsättningar framhä-
ver Scherp som är viktiga för den problembaserade lärprocessen. Medarbetarsamtal, 
utvärdering, kvalitetsredovisning, kompetensutveckling, skolledarskapet, lönekriterier 
och samtal i arbetslagen/lärlagen är mycket betydelsefulla för en skolas utveckling.  
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2.4.2 Samtalets betydelse för arbetslaget 
 
Det finns två former av samtal, dialog och diskussion, båda är lika viktiga skriver Sen-
ge (2004). I en diskussion har varje samtalsdeltagare ambitionen att vinna. I dialogen 
möts olika tankar som påverkar deltagarnas förståelse och medvetenhet. Genom dialo-
gen kan man ta del av andras kunskap och erfarenhet och skapa förutsättningar för 
samverkan. Det bör finnas balans mellan diskussion och dialog. I diskussionen fattas 
beslut medan man utforskar frågan i dialogen. 
 
Scherp (2002) anser att syftet med dialogen är att bygga upp en fördjupad förståelse av 
andras förståelse. Att möta andras förståelse ger ett vidgat perspektiv och detta medför 
lärande.  
 
Att sätta ord på och medvetandegöra den så kallade tysta kunskapen är vad som händer 
när man försöker fokusera på lärdomar från verkligheten. Reflektion kan ge nya idéer 
till nytt handlande, det krävs en dialog för att nya handlingar skall komma tillstånd som 
leder till nytt tankesätt (Sandberg & Targama 2004). 
 
Berg (2003) menar att det pedagogiska samtalet är grunden för skolutveckling, där sam-
talen finns i reflektionsprocessen. Det pedagogiska samtalet är en integrerad del i 
skolutvecklingen i vardagsarbetet.    
 
Samtal är viktiga för att bli medveten om sina egna värderingar och att utbyta erfaren-
heter och tankar leder till ett förändrat tankesätt. Det är i mötet med andra man reflekte-
rar över sitt eget tänkande och handlande (Kärrby 1992). 
 
Det är viktigt att ha gemensamma värderingar i arbetslaget där man måste skapa sam-
syn på barns utveckling och lärande utifrån uppdraget. För att det skall bli möjligt mås-
te man avsätta gemensam tid för reflektion samt fundera på hur man kan utveckla det 
(Skolverket, 2005). 
 

2.4.3 Förståelsen för uppdraget 
 
Enligt Sandberg & Targama (2004) är det viktigt att ledningen arbetar med medarbe-
tarnas kompetensutveckling. Man måste arbeta målmedvetet med att förändra medarbe-
tarnas förståelse och kompetens för att få utveckling för att arbetet ska utföras kvalifice-
rat. Framgången i en organisation hör ihop med medarbetarnas kompetens vid utföran-
det av arbetsuppgifterna. Människans verklighetsuppfattning är inte statisk, den utveck-
las av nya erfarenheter, man är ständigt i en lärprocess. Den förståelse man har påver-
kar lärandet, därför är lärandet olika från person till person, detta innebär att samma 
arbetsuppgifter uppfattas och utförs på olika sätt beroende på hur man uppfattar upp-
draget. Vidare skriver Sandberg & Targama, för att kunna samarbeta kring en gemen-
samuppgift krävs det att gruppen har samma förståelse för arbetet och att man är med-
vetna om varandras kompetenser. 

2.4.4 Pedagogisk dokumentation 
 
För att barn skall få möjlighet att utveckla förmågan att uttrycka sina tankar och utveck-
la förståelsen för sin omvärld krävs att pedagogen har ett medvetet förhållningssätt till 
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barnen samt kritiskt tänkande och ett reflekterande arbetssätt. Enligt Dahlberg m.fl. 
(2002) är pedagogisk dokumentation en fördjupad självreflektion som kan säga oss 
något om hur vi har konstituerat oss själva som pedagoger, eftersom den hjälper oss att 
”berätta en historia om oss själva för oss själva”. Därför kan pedagogisk dokumentation 
fungera som ett redskap som öppnar för kritisk och reflekterande praktik, som utmanar 
dominerande diskurser och konstruerar motdiskurser. 
 
Haug (2003) skriver att skolverket tar initiativ till en nationell utvärdering av förskolan 
och menar att genom att göra detta definieras vad som är kvalitet och hur denna kan 
bestämmas. Vidare skriver Haug att det är viktigt att man utvecklar ett system för att 
utvärdering kan ha olika funktioner. Han menar att varje utvärdering kan utgöra en be-
dömning av ett tillstånd (kontroll), men även en förbättring av kvaliteten (utveckling). 
 
För att öka medvetenheten hos personalen för det egna arbetet krävs det att man konti-
nuerligt arbetar med dokumentation för att synliggöra förskolans processer samt att 
reflektera över det utförda. Viktigt att detta arbete utförs i barngruppen dagligen (Skol-
verket, 2005). 
 
För att skaffa sig ett kollektivt minne behöver man arbeta systematiskt och medvetet 
med kunskapsbildningen i organisationen. Det innebär att lärdomar måste tydliggöras, 
formuleras och dokumenteras. Scherp (2002) anser att det måste arbetas fram system 
för hur man dokumenterar, bevarar lokaliserar och hämtar lärdomar. 
 
Vid bedömning av kvaliteten i förskolan tar Skolverket hänsyn till verksamhetens 
strukturella förutsättningar, arbetet i förskolan och resultatet dvs. måluppfyllelsen 
(Skolverket, 2005). Kvalitetsarbete i förskolan tar sin utgångspunkt från nuläget, mål 
för verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat, ut-
vecklingsåtgärder och nya mål. Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i 
förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring bedömning av 
verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov. Metoder för utvärdering skall utvecklas 
och vara tydligt relaterade till de uppställda målen för verksamheten och som bidrar till 
en utveckling av det pedagogiska arbetet. För att läroplanens mål skall uppfyllas krävs 
en välutbildad personal, som får kompetensutveckling samt höga krav ställs på ledar-
skapet för verksamheten och detta är kommunen huvudman för. 

2.4.5 Utvärdering 
 
Mål och riktlinjer enligt Lpfö- 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) som skall utvärde-
ras är: 
- Normer och Värden 
- Utveckling och Lärande 
- Barns inflytande 
- Förskola och Hem 
- Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem. 
 
Målen är formulerade som strävansmål och anger inriktningen på förskolans arbete och 
uttrycker en önskad kvalitetsutveckling. Riktlinjerna i läroplanen vänder sig till alla 
som arbetar i förskolan.  
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 Det är viktigt att använda verktyg och metoder för dokumentation och utvärdering som 
är relaterade till läroplanens mål och intentioner. Det finns många metoder av varieran-
de kvalitet, få som fångar verksamhetens komplexitet och pedagogiska processer. Pe-
dagogisk dokumentation är ett kollektivt verktyg för att synliggöra och granska den 
egna praktiken som bygger på gemensamt reflektionsarbete. I utvärderingar är det vik-
tigt att belysa hur barn fungerar i ett socialt sammanhang och vilka förutsättningar 
verksamheten erbjuder. Genom att utvärderingen synliggör sambandet mellan försko-
lans strukturella förutsättningar och det pedagogiska arbetet ökar kommunens möjlighe-
ter att fördela resurser efter behov samt ger det förutsättningar för att kunna bedriva ett 
medvetet kvalitetsarbete. För att veta vilken måluppfyllelse förskolans verksamhet har 
krävs det att förskolorna och kommunerna har ett systematiskt uppföljningsarbete. För 
att personalen skall ha kunskap i hur en utvärdering sker krävs det tillfällen att vara 
delaktig och ha kompetens att se vilka förbättringsåtgärder som behöver utarbetas ( 
Skolverket, 2005). 
 
Enligt Vedung (1998) är utvärdering en bakåtriktad mekanism för att följa upp, syste-
matisera och betygssätta pågående eller avslutade offentliga verksamheter och deras 
resultat.  
 

”ett viktigt ändamål med utvärdering är kontroll, vilket betyder 
att huvudman initierar utvärdering för att granska hur deras ex-
ekutiver sköter sig” (Vedung, 1998, s.29). 

 
Vedung påpekar att utvärderingen omfattar många enheter vilket möjliggör jämförelse. 
Men resultatredovisning skall också vara ett instrument för den styrande att ge signaler 
till de styrda i vilken riktning förändringar bör gå. Dessa signaler kan komma i form av 
råd och anvisningar men också som ökade eller minskade anslag. 
 
 

”Genom att göra pedagogiskt arbete både synligt och till före-
mål för demokratisk och öppen debatt, ger pedagogisk doku-

mentation institutionerna möjlighet att vinna en ny legitimitet i 
samhället” 

(Dahlberg, 2002 m.fl. s.217). 
 

 
 

2.4.6 Kompetensutveckling 
 
Kompetens står för hur människan förstår sin yrkesroll och de arbetsuppgifter som till-
hör den i det sammanhanget den utförs. Den förståelse man har styr vilka kunskaper 
och färdigheter som utnyttjas och det styr även vad man behöver lära sig mera av. Att 
lära sig nya färdigheter kan ge olika utfall beroende på människors förståelse och i vis-
sa fall leder det bara till kompetensförstärkning (Sandberg & Targama 2004). 
 
Enligt Scherp (2002) har den kompetensutveckling som bedrivs idag ingen direkt på-
verkan på den verksamhet som man arbetar i. Kompetensutvecklingen väljs oftast ut av 
någon annan och detta innebär att den rätta motivationen för personalen som ska delta 
aktivt och ta till sig kunskap uteblir. Det finns oftast ingen plan på hur det nya ska in-
tegreras i den vardagliga verksamheten. 
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2.5 Kvalitet i förskolan 
 
Skolverket, (2001) har utvecklat kvalitetsindikatorer som belyser kvaliteten i förskolor 
och ett stort antal indikatorer är relaterade till de nationella målen. Detta verktyg skall 
fungera som ett underlag för förskolornas kvalitetsbedömningar och stimulera den pe-
dagogiska debatten. BRUK står för Bedömning - Reflektion – Utveckling – Kvalitet 
och har tre huvudområden: process, måluppfyllelse och bakgrundsfaktorer. För varje 
indikator finns ett antal önskvärda egenskaper angivna. Enligt skolverket är det målen 
som anger riktningen för den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan, det är graden 
av måluppfyllelse som utmärker förskolans pedagogiska kvalitet. 
 
Kvalitetsarbete i förskolan ska präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och inte 
vardagsförståelse (Skolverket, 2001). Kvalitetsbegreppet är dock bedrägligt eftersom 
det kan betraktas utifrån olika perspektiv. Pedagogen bedömer efter sin utbildning och 
arbetssituation. Kommunens politiker har ansvar för barnomsorgens ekonomi och kan 
med den utgångspunkten fokusera på kvalitet i förhållande till resurs. Den nationella 
nivån, riksdag, regering och statliga myndigheter har bredare och mer generellt per-
spektiv på vad kvalitet är. Vardagsförståelsen utgår från att vi har olika syn på saker, 
det ska bytas ut mot det mer vetenskapliga angreppssättet. 
 

” Det är dock de nationella målen - inte åsikterna utifrån olika 
perspektiv – och varje elevs förutsättningar och behov som av-
gör vilka kvaliteter som ska uppnås” (Skolverket, 2001, s.7). 

 
Kvalitet idag ses som måluppfyllelse eller kundnöjdhet och hur man uppfattar sitt upp-
drag är varierande anser Scherp (2005). Kvalitets arbete ur ett PBS-perspektiv innebär 
att man har grundläggande förståelse för uppdraget och att erfarenheter och lärdomar 
om elevens lärande skall dokumenteras och systematiseras på skolan. Man måste även 
titta på vad som sägs inom forskningen och därefter blir det aktuellt med förverkliga 
lärdomarna i praktiken. 
Kundperspektivet i skolan idag är det elever och föräldrar som står för, detta innebär att 
den professionella kunskapen som personalen innehar och den forskning som finns 
inom området inte alltid anammas. Uppdraget i styrdokumenten kan man frångå för att 
få nöjda kunder.  
Måluppfyllelse innebär att verksamheten skall leva upp till utvalda mål som skall speg-
la uppdraget. Enligt Scherp leder detta till att det bli en massa delmål på väg och då 
försvinner lätt det övergripande uppdraget man skall arbeta utifrån. 
Problembaserad skolutveckling betonar helheten och den pedagogiska processen, istäl-
let för att fokusera på resultat och kundens förväntningar. I en lärande organisation lär 
man medvetet av vardagssituationerna på alla nivåer, dock är lärdomen beroende av 
vad man har för uppfattning om sitt uppdrag. Scherp anser att man måste sätta resultatet 
i relation till arbetssättet för att förstå processen, först då kan det bli en skolutveck-
lingsprocess. 
Om kvalitet skall leda till utveckling av verksamheten bör man bygga meningsskapande 
och förståelsefördjupade lärmiljöer i organisationerna. Genom att skapa tydliga varia-
tioner i lärdomarna mellan arbetslagen skapas möjligheter till lärande möten menar 
Scherp. 
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För att få bra pedagoger krävs utbildning och erfaren personal, för att utveckla en pro-
fessionell kompetens krävs ständig utveckling och ökade insikter. Det har visat sig 
skriver Kärrby (1992) att förskolor med hög kvalitet har hög andel utbildad personal. 
Pedagogisk kvalitet är fråga om professionell kompetens. Kvalitet kopplas oftast ihop 
med kostnad, produktivitet och effektivitet enligt Kärrby. Kvalitet i förskolan är för-
knippad med en sparsam budget, trots detta ska kvaliteten vara hög. Det innebär att 
kvalitet omfattar egenskaper som inte är värderade i pengar. För en kommun kan en 
fråga om kvalitet i förskolan innebära tillgången av förskoleplatser. Detta innebär att 
politikerna oftare ställer föräldrarna framför barnen när det gäller kvalitetsaccepten där 
man inte tar hänsyn till barnens behov. 
 
Enligt skolverket (2005) har pedagogernas kompetens betydelse för barnens utveckling 
och verksamhetens kvalitet. Om förskolan skall hålla en hög kvalitet krävs det utbildad 
personal. 
 
Verksamhetens kvalitet är beroende av hur man förstår och definierar problemen och 
vilka lösningar man finner. Hur man definierar ett problem beror på hur man förstår sitt 
uppdrag (Scherp, 2002). 
 
I barngrupper som är åldershomogena förekommer det mera samspel än i grupper med 
spridda åldrar. Hur personalen i förskolegruppen organiserar verksamheten påverkar 
kvaliteten i förskolan anser Kärrby (1992). Personal som organiserar stora barngrupper 
i mindre grupper under delar av dagen ökar lärandet hos barnen. Vikarier påverkar kva-
liteten i förskolan negativt, det är att föredra så få vuxna i verksamheten som möjligt 
för att bibehålla kvaliteten. Små barn som utsätts för många personalbyten leder till 
sämre social och intellektuell utveckling. Där det förekommer stabila arbetslag håller 
verksamheten den kvalitet som önskas enligt styrdokumenten och det förekommer dag-
ligen aktiviteter med målfokus skriver Kärrby. 
 
Bestämmelserna i skollagen baseras på, läroplanen för förskolan och det barnperspektiv 
som finns i FN:s konvention om barns rättigheter. De utgår även från forskning, kun-
skap och beprövade erfarenheter. Det är skrivet om ett urval av områden som har bety-
delse för kvaliteten i förskolan. Inom området förutsättningar ges allmänna råd för 
strukturkvalitet, det handlar om, förskolans styrning och ledning, personalens kompe-
tens, personaltäthet, barngruppens storlek och sammansättning, lokaler, material samt 
miljön. Under området arbete i förskolan berörs processkvaliteten och viktiga faktorer 
som nämns är personalens förhållningssätt, arbetssätt och samspel med barnen, samar-
bete med föräldrar och utformningen av den pedagogiska miljön. I området med mål-
uppfyllelse berörs resultatkvaliteten, förskolans läroplan anger strävansmål som anger 
inriktningen på den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2005). 
 

 
 
Kvaliteten på den pedagogiska verksamheten bedöms utifrån 
måluppfyllelse och verksamhetens förutsättningar” 

 (Skolverket, 2005 s.10). 
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2.5.1 Styrdokument 
 
I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) finns att läsa: 

 
”Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och där-
igenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos 
barnen för att de på sikt aktivt skall delta i samhällslivet” (s.3). 

 
Vidare i läroplanen kan man läsa att omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, 
trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan. Hänsyn skall tas till 
barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan ut-
formas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte skall fördelas lika. 
Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utfor-
mat med hänsyn till egna behovet och förutsättningar. Alla barn skall uppleva den till-
fredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara 
en tillgång i gruppen. Förskolan har mer preciserade mål än tidigare, eftersom förskolan 
är ett led i utbildningssystemet. Målen talar om den pedagogiska verksamhetens rikt-
ning för att varje enskilt barn skall få utvecklas efter sina förutsättningar. 
 

”Målen anger inriktningen på förskolans arbete och där-
med också den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan” 

”Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels det an-
svar som vilar på alla som arbetar i förskolan, dels det an-
svar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen i lä-

roplanen” 
(Utbildningsdepartementet,  2006,  s.7). 

 
 

2.5.2 Barngruppens storlek kontra personaltäthet 
 
Det är inte antalet barn som avgör kvaliteten i en barngrupp anser Kärrby (2001), utan 
det är personalens val av arbetssätt för verksamheten och dess innehåll. Avgörande fak-
torer är samspelet mellan barn och personal samt personalens förhållningssätt till bar-
nen och deras samsyn på verksamhetens mål. 
 

2.5.3 Förskolans miljö 
 
Funktionella lokaler och välplanerad utemiljö underlättar det pedagogiska arbetet. 
Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som ska vara utmanande och locka till lek. Både 
inne och ute miljön sätter ramar för den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2005). 
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2.5.4 Samverkan förskola och hemmen 
 
Enligt nationella styrdokumentet ska föräldrar erbjudas möjligheten att delta i verksam-
heten samt ha inflytande. Samverkan mellan förskolan och hemmet ska bygga på ömse-
sidighet, öppenhet och respekt. Föräldrar och personal ska kontinuerligt föra samtal om 
barnets fostran, utveckling och växande. Förskolan ska se till att det finns olika forum 
för föräldrar att delta i (Skolverket, 2005). 
 
En god samverkan mellan hem och förskola är viktigt för barnets utveckling och läran-
de. En kvalitativ god förskoleverksamhet bygger på att samverkan med föräldrar priori-
teras och anses angeläget skriver Kärrby (1992). 
 
Kärrby (1997) menar att pedagogisk kvalitet är att hitta förhållningssättet mellan barn 
och personal, samt att personalen är medveten om vad det enskilda barnet har för be-
hov. En förutsättning är att man har bra föräldrakontakt och att man är väl medveten 
om den pedagogiska målsättningen. 
 
2.6 Kvalitetsredovisning 
 
Årligen skall det ske en kvalitetsredovisning och den skall vara ett hjälpmedel att ut-
veckla och förbättra verksamheten i förskolan (Skolverket, 2001). 
 
I de Allmänna råd om kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) skrivs om tre områden 
som har betydelse för kvaliteten i förskolan. Ett av dessa områden handlar om försko-
lans förutsättningar, det vill säga strukturkvaliteten, det som ingår i samhällets krav och 
förväntningar på förskolan och vad som styr verksamheten. Arbetet i förskolan är det 
andra området, processkvaliteten, här belyses de processer som sker i förskolans peda-
gogiska verksamhet i förhållande till målen i förskolans läroplan. Det tredje området är 
måluppfyllelsen, resultatkvaliteten, och hur den nås och bedöms. 
 
Genom kvalitetsredovisningarna på både nationell och lokalnivå finns instrument att 
använda i en konstruktiv och förtroendeskapande dialog mellan skolans personal och 
ansvariga skolmyndigheter och skolpolitiker på olika nivåer. Samsyn och beslut om 
gemensamma åtgärder underlättar utvecklingsarbetet och måluppfyllelse i skolan. Ge-
nom övergången till ett decentraliserat mål- och resultatstyrt skolsystem fokuseras 
mycket på måluppfyllelse frågor. Rektor har tillsammans med sina medarbetare ansvar 
att följa upp och utvärdera skolans resultat, rektor blir på detta sätt garanten för utbild-
ningens likvärdighet och kvalitet. 
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2.7 Problemprecisering 
 
Utifrån mitt syfte att ta reda på hur det förhåller sig med förskollärarnas syn på kvalitet 
i förskolan i jämförelse med styrdokumentet, Lpfö-98 samt vilka faktorer som förskol-
lärarna anser påverkar kvaliteten i förskolan.. Har jag följande frågor som jag önskar få 
svar på genom min undersökning. 
 
¤ Vilken syn har förskollärare på kvalitet i förskolan? 
¤ Vilka faktorer påverkar enligt förskollärare kvaliteten i förskolan? 
¤ Vad är kvalitet i förskolan enligt styrdokumentet Lpfö-98?.  
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3. Metod 
 
Denna studie handlar om att ta reda på hur det förhåller sig med förskollärarnas syn på 
kvalitet i förskolan i jämförelse med styrdokumentet, Lpfö-98 samt vilka faktorer som 
förskollärarna anser påverkar kvaliteten i förskolan.. Jag har valt att göra fem intervjuer 
med förskollärare på en förskola vilken jag tidigare genomfört en studie om hur de ar-
betar med förbättringsarbete. 
 
3.1 Metodval 
 
För att fånga förskollärarnas syn på kvalitet i förskolan och de faktorer som de anser är 
viktiga för att uppnå en god kvalitet har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som 
metod. Genom den kvalitativa forskningsintervjun kan jag som intervjuare ges möjlig-
het att få en fördjupad bild av förskollärarens syn på kvalitet i förskolan genom att stäl-
la öppna frågor och följdfrågor på det respondenterna uttrycker. Frågeguiden som anger 
olika frågeområden hade jag som stöd under intervjun för att få svar på mina frågeställ-
ningar.  
Man ska i möjligaste mån låta den intervjuade styra ordningsföljden i samtalet. I den 
kvalitativa intervjun är målet att hitta en nyanserad bild av olika mönster för vad för-
skollärarna anser är god kvalitet och vilka faktorer som påverkar den (Trost 1997).  
 
En öppen fråga är av den arten att den kan leda till flera svarsmöjligheter. En öppen 
fråga inleds med frågeord som hur, vad och vem (Stensmo, 2002). Kvalitativa intervju-
er utmärks av hög grad strukturering, det innebär att man håller sig till ett visst område 
och låg grad av standardisering, som innebär att man formulerar sig efter intervjuarens 
språkbruk och ställer frågorna i den ordning det passar den intervjuade, följdfrågor 
formuleras utifrån tidigare svar (Trost,1997).  
 
Intervjuaren har använt sig av en intervjuguide (se bilaga 1) som anger de ämnen som 
ska belysas under intervjun (Trost,1997). Intervjuguiden var utformad med en 
”ingångsfråga” där den intervjuade fick beskriva vad den ansåg var god kvalitet försko-
lan, samt delområden som kan ha mer eller mindre betydelse för god kvalitet. 
 
3.2 Urval 
 
Jag har valt att göra intervjuer på en förskola i en grannkommun för att ta reda på vad 
förskollärarna har för syn på kvalitet i förskolan. Jag har valt att intervjua fem förskol-
lärare som arbetar på en förskola som består av tre avdelningar, syskongrupp (1-5 år), 
småbarn (1-3 år), samt en avdelning med tre till fem års verksamhet.  
I urvalet har jag gjort ett så kallat strategiskt urval, det vill säga anledningen till att jag 
valde just denna förskola är att jag själv arbetar som förskollärare på en förskola med 
samma antal avdelningar och åldersfördelning på grupperna. Därför tyckte jag det var 
intressant att ta del av förskollärarnas syn på vad kvalitet är.  
Jag har under en tid arbetat med att dels skriva en kvalitetsredovisning tillsammans med 
mina kollegor på avdelningen, där jag arbetar och även sammanställt en för hela försko-
lan i mitt rektorsområde. Under detta arbete har jag kommit fram till att man arbetar 
olika i ” huset”, beroende på personalsammansättningen och barngruppens storlek. Där-
för tycker jag det är extra intressant att få ta del av en annan personalgrupps erfarenhe-
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ter inom detta område. Den förskola jag valt att genomföra undersökning på är en för-
skola som till organisation liknar den förskola jag själv arbetar på. Jag har samtidigt  
förståelse för deras verksamhet och har i tidigare delkurser fått kännedom om persona-
len.  
Det finns sex barnskötare, två assistenter och fem förskollärare på förskolan där jag valt 
göra intervjuerna. Eftersom jag själv är förskollärare har jag valt att endast intervjua 
förskollärare. 
 
1.  Förskollärare, 56 år, som har arbetat som förskollärare i fem år och tidigare som 
barnskötare i tjugofem år. Hon har arbetat totalt trettio år på samma förskola förutom de 
tre år som hon utbildade sig till förskollärare. Hon är förskollärare på en syskonavdel-
ning. Omnämns som respondent 1 i resultatet. 
 
2. Förskollärare, 43 år, har varit det i tio år, arbetade tidigare som barnskötare i en an-
nan kommun. På denna förskola har hon varit i åtta år på avdelningen med de lite större 
barnen 3-5 år. Omnämns som respondent 2 i resultatet. 
 
3. Förskollärare, 43 år, har varit förskollärare i åtta år på avdelningen för 3-5 år. 
Har tidigare under sex år arbetat som assistent till ett barn på en förskola inom samma 
kommun innan hon utbildade sig till förskollärare. Omnämns som respondent 3 i resul-
tatet. 
 
4. Förskollärare, 53 år, har arbetat tio år på småbarnsavdelningen 1-3 år. Tidigare har 
hon arbetat som förskollärare sedan utbildningen 1987 på en syskonavdelning. 
Omnämns som respondent 4 i resultatet. 
 
5. Förskollärare, 38 år, arbetat på förskolan i fyra år, det sist året på småbarnsavdel-
ningen. Har tidigare arbetat som förskollärare på en syskonavdelning sedan 1992. Om-
nämns som respondent 5 i resultatet. 
 
3.3 Genomförande 
 
Under intervjuerna användes en Mp3-spelare som hjälpmedel för att spela in respon-
denternas svar. Att spela in intervjuerna är att föredra då man senare gör utskrifter av 
intervjuerna och även för att intervjuaren ska kunna koncentrera sig på respondentens 
svar och kunna använda sig av följdfrågor vid behov (Stensmo, 2002).  
Vid intervjutillfällena redogjordes för respondenterna att deras utsagor kommer att av-
identifieras i rapporten och endast är till för intervjuarens minne vid resultat bearbet-
ning. 
 
Intervjuerna genomfördes i personalrummet på förskolan, en mycket mysig och av-
spänd miljö, där vi kunde genomföra intervjuerna utan att bli störda. Intervjuguiden 
som användes i undersökningen var en checklista för intervjuaren under intervjuerna. 
Vid tillfällen då respondenterna inte nämnde något kring en viss faktor som intervjua-
ren tror kan påverka kvaliteten, återgick intervjuaren till intervjuguidens frågor för att 
fördjupa samtalet. Intervjuerna varade mellan 45 minuter och 1 timme. 
 
Efter att intervjuerna har gjorts har respondenternas utsagor skrivits ut, men alla mm 
och övrigt hummande är bort taget, för övrigt är intervjuerna utskrivna näst intill orda-
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grant. Respondenterna har efter utskrift läst igenom undersökningssvaren och ingen har 
gjort någon förändring utan bekräftat att det stämmer med vad de uttalat.   
 
Intervjusvaren har bearbetats för att hitta mönster från respektive respondents utsaga 
och därefter har svaren kategoriserat för att bilda sammanhang (Stensmo, 2002).Efter 
att ha lyssnat igenom och bearbetat materialet valde jag först att kategorisera genom att 
utgå från min frågeguide. Därefter utgick jag från mina frågeställningar och satte tre 
rubriker, förskollärarnas syn på kvalitet, vilka faktorer påverkar en förskolas kvalitet 
och vad som bör förbättras enligt respondenterna för att uppnå strävansmålen i Lpfö-98.  
Vid sammanställningen utgick jag från respondenternas svar och letade efter mest utta-
lade kriterierna som framkommit flera gånger under intervjuerna och därefter har jag 
dragit egna slutsatser och jämfört utsagorna med vad det står i Lpfö-98. 
 
3.4 Etiska övervägande 
 
Samtliga intervjuade har blivit tillfrågade om deltagande i undersökningen och haft 
möjlighet att avstå om de inte känt sig bekväma i situationen och de har även fått kän-
nedom om syftet med undersökningen. 
Samtliga respondenter har vid intervjutillfället meddelats att deras identitet inte kom-
mer att avslöjas eller framkomma i rapporten. Samtliga intervjuer har Mptreats och 
efter det att utskrift gjorts har de raderats.  
 
3.5 Giltighet och tillförlitlighet 
 
Jag valde att göra två provintervjuer med mina arbetskamrater för att se om min fråge-
guide innehöll frågeställningar som var relevanta för undersökningens syfte. Svaren jag 
fick var ganska lika och jag ansåg att de gav svar på mina frågeställningar, gjorde dock 
en justering i frågeguiden. 
 
Reliabilitet betyder enligt Stensmo (2002) noggrannhet eller pålitlighet. Validitet bety-
der giltighet eller överensstämmelse och syftar på om den genomförda observationen är 
giltig för den verklighet man avser att studera eller det problem studien avser att belysa. 
 
För att få tillförlitlighet i undersökningen har jag som intervjuare hållit mig neutral vid 
samtliga tillfällen då intervjuerna med respondenterna genomförts. Det har varit avsatt 
en timma till intervjuerna, vid ett par tillfällen användes endast 45 minuter. 
 
Jag har försökt att fånga olika människors syn på samma fenomen i ett försök att säker-
ställa giltighet och trovärdighet. Utifrån respondenternas svar har jag sammanställt fak-
ta som framkom för att få svar på mina frågeställningar.  
Resultatet jag fått fram stämmer bra med litteratur jag tagit del. Något som förvånade 
mig som undersökare var att man ansåg att kvaliteten skulle höjas om man fick in man-
ligt kön i arbetslaget. Undersökningen visar att en delaktig chef och förskollärare på 
alla tjänsterna är en förutsättning för god kvalitet. 
Om undersökningen håller giltighet har även med att göra hur undersökaren utfört sitt 
uppdrag när det gäller teknik och kunskap att utföra intervjuer (Trost, 1997). 
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Intervjuerna har utförts med fem förskollärare på en och samma förskola och därför kan 
jag inte hävda att undersökningsresultatet är giltigt för fler än de som deltagit i under-
sökningen 
 
Jag tycker att det varit väldigt intressant när förskollärarna beskrivit sin syn på vad kva-
litet är i förskolan och vilka faktorer som påverkar och givetvis har jag inte kunnat låta 
bli att nicka instämmande i vissa lägen. 
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4. Resultat 
 
Undersökningens syfte är  att ta reda på hur det förhåller sig med förskollärarnas syn på 
kvalitet i förskolan i jämförelse med Lpfö-98 samt vilka faktorer som förskollärarna 
anser påverkar kvaliteten i förskolan. Vid intervjuerna med förskolepersonalen fram-
kommer det många olika specifika förutsättningar som är grunden till god kvalitet. Re-
sultatet av undersökningen visar att det finns många områden som de intervjuade menar 
påverkar kvaliteten inom förskolan. Flera av respondenterna hävdade att ramfaktorer 
som barngruppens - lokalernas storlek, och personalsammansättningen har en betydan-
de roll för hur utfallet av hur kvaliteten blir i verksamheten. Respondenterna skiljer inte 
på sin syn på vad kvalitet är i förskolan och på vilka faktorer som påverkar att det blir 
en bättre eller sämre kvalitet på verksamheten. När respondenterna ska beskriva sin syn 
på vad som är bra kvalitet i förskolan omnämns flera områden som påverkar kvaliteten. 
 
Det mest återkommande och viktigaste uttalanden som förskollärarna anser vara viktiga 
för kvalitet väljer jag att redovisa i punktform. 
 
# En personalkategori- Förskollärare 
# Personalens förhållningssätt 
# Att man ser det enskilda barnets behov 
# Miljöns betydelse för barnets inlärning och välmående 
# Se föräldrar som resurser 
# Kontinuerligt arbete med barns IUP 
# Utvärdera verksamheten 
# Relevant kompetensutveckling 
# Engagerad ledare 
 
Skärgårdskommunen jag har gjort mina intervjuer i har ca 12 000 åretruntboende. Det 
finns ett högstadium för klass 7-9, fyra grundskolor från förskoleklass till och med sex-
an samt fyra förskolor. Förskolorna har tre avdelningar vardera fördelade på syskonav-
delning, småbarn och 3-5 års verksamhet. Högstadiet har två rektorer som ledare, 
grundskolorna har varsin rektor och på förskolorna finns det två rektorer. Rektorn för 
södra delen har två förskolor och nio dagbarnvårdare och rektorn för norra delen har två 
förskolor och 13 dagbarnvårdare att vara ledare för. 
 
4.1 Förskollärarnas syn på vad kvalitet är i förskolan 
 
Respondenterna menar att ska en förskola hålla en god kvalitet är det viktigt att det 
finns struktur och systematik i planering, utvärdering, reflektion och dokumentation 
En förutsättning för att kunna uppehålla en god kvalitet inom förskolan är att all perso-
nal kontinuerligt får fortbildning 

4.1.1 Enskilda barnets behov 
 
Fokus ska ligga på barnets behov och att barnet får den kunskap som behövs för att 
utvecklas till självständiga individer. Förskolan ska lägga grunden för det livslånga 
lärandet påpekade ett par respondenter vid intervjuerna. 
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4.1.2  Kontinuerligt arbete med IUP 
 
Man ansåg också att en engagerad personalgrupp som arbetar målinriktat med de indi-
viduella utvecklingsplanerna (IUP) är en förutsättning för att en förskola ska hålla god 
kvalitet.   
 

4.1.3 En personalkategori- Förskollärare 
 
Respondenterna ansåg att en personalkategori, förskollärare, var viktigt att ha i försko-
lan samt att barngrupperna är lagom stora i förhållande till personaltätheten. En respon-
dent ansåg dock inte att en personal till gjorde att man hade god kvalitet så länge man 
inte fick lokalerna anpassade efter barngruppens storlek. En annan respondent uttryckte 
att man inte får en god kvalitet om man inte ändrar arbetssättet efter barngruppen och 
lokalerna.  
 
 

Kvalitet för mig är när barngruppen är lagom stor och när man 
har anpassad personaltätheten därefter. Personalen på förskolan 

tycker jag borde vara förskollärare /…/ 
(Respondent 2). 

 

4.1.4 Se föräldrar som resurser 
 
Föräldrar och samverkan med dem, samt deras syn på förskolan är en betydande del av 
förskolans kvalitet. Respondenterna uttryckte vid intervjuerna att det är viktigt att ha en 
bra relation med föräldrar där man dagligen för en dialog och att man där sätter barnet i 
fokus och  tillsammans arbetar för barnets bästa. Några av respondenterna uttryckte att 
man borde utveckla samarbetet mera genom att ta tillvara på föräldrars kunskaper och 
erfarenheter vid t.ex. tema arbete på förskolan.  
 

Vi måste nog få till ett bättre samarbete med föräldrarna över 
lag tror jag, alltså använda föräldrars kunskaper /…/ (Re-

spondent 3). 
 

 

4.1.5 Miljöns betydelse för barnets inlärning och välmående 
 
När respondenterna talade om kvalitet så nämndes det att det var viktigt med lagom 
stora lokaler och att det var ändamålsenliga. Utemiljön nämner några av respondenterna 
som viktig för barnets utveckling, den ska vara utmanande och locka till lek. 
 

 

4.1.6 Ledningens betydelse för kvaliteten 
 
Ledningen har betydelse för den kvalitet man har ansåg samtliga respondenterna. Man 
menade att ledningen bör vara lyhörd och ha tillit till sin personals förmåga och att de 
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även behöver vara tydliga samt ha kunskaper om vad de talar om, kunna sin verksamhet 
och vara intresserad som en respondent uttryckte det. Två av respondenterna menade att 
ledningen bör ifrågasätta verksamheten samt ge både positiv och negativ feedback till 
arbetslagen. 
 

Jag tror att man först och främst måste få en delaktig chef som 
visar upp ”svart på vitt” utifrån utvärderingar och kvalitetsredo-

visningar vad vi måste bli bättre på för att höja vår kvali-
té/…/(Respondent 2) 

 

4.2 Faktorer som påverkar kvaliteten 
 
Det finns många faktorer som påverkar förskolans kvalitet både positivt och negativt 
framkom under intervjuerna med de fem respondenterna.  I respondenternas svar fram-
kom det att god kvalitet i förskolan speglas i den personal som arbetar på förskolan. Det 
är viktigt med ett öppet klimat där man samarbetar arbetslagen emellan och tar till vara 
på varandras erfarenheter och kunskaper.  
 

4.2.1 Personalens förhållningssätt 
 
Personalen som arbetar på förskolan bör ha barnet i fokus och bemöta dem med respekt 
och se till att varje barn får den individuella ingrediens den behöver för att utvecklas. 
 
Synen och förståelsen som personalen har på sitt uppdrag avgör hur de planerar och 
genomför verksamheten och här speglar det även hur de bemöter barnen. En av de vik-
tigaste kvalitetsfaktorerna som framkom vid intervjuerna var vilken kompetens perso-
nalen hade samt utbildning. Det vore att föredra att all personal inom förskolan hade 
förskollärarutbildning men att det även handlar om personlig lämplighet för yrket. Ut-
bildning är faktiskt inte en garanti för att kvaliteten på verksamheten blir bättre påpekar 
en respondent. Ytterligare en faktor som tre av respondenterna ansåg skulle höja kvali-
teten i arbetslaget var att man fick en mix av manliga och kvinnliga könet. En respon-
dent menade att det skulle bli mera raka och ärliga mot varandra inom personalgruppen. 
För barngruppen skulle det innebära att man fick både manliga och kvinnliga förebil-
der, något som saknas idag. Ett par av respondenterna menade att man uppnådde bra 
kvalitet om det var två förskollärare och en barnskötare i arbetslagen på varje avdel-
ning. 
 

Det borde finnas minst en man i varje arbetslag för bara kvinnor 
blir inte alltid så bra, man är rädd för att ”trampa någon på tån” 

(Respondent 1). 
 

Flera av respondenterna anser att assistenter till barn med särskilda behov bör vara ut-
bildade förskollärare, tyvärr är assistenterna till dessa barn oftast helt outbildade och 
detta anser flera av personalen på förskolan är frustrerande. 
 

Det finns även ett par assistenter utan utbildning i huset och 
detta anser vi drar ner kvaliteten när det gäller personalen 
(Respondent 5). 
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Drömmen enligt flera av respondenterna är att det anställs en specialpedagog som kan 
arbeta övergripande med barn med speciella behov, vilket skulle innebära en god kvali-
tet för dessa barn med speciella behov och personalgruppen. 
 

4.2.2 Relevant kompetensutveckling 
 
Kompetensutveckling är en förutsättning och är nödvändig för att utveckla och förbättra 
kvaliteten i förskolan. Respondenterna utryckte att det är viktigt med samma fortbild-
ning för all personal som arbetar på förskolan samt att den skulle ligga flera dagar i rad. 
En respondent sa att en studiedag gjorde henne upprörd ett par dagar och sedan var man 
tillbaks i gamla tankar igen. Flera av respondenterna hävdade att kompetensutveckling 
måste komma från personalen i verksamheten och inte från några rektorer som hittat ett 
bra ”uppslag” i någon fortbildningskatalog som passar budgeten. Respondenterna på-
pekade också att all fortbildning bör ligga på dagtid. Ett par av respondenterna har givit 
förslag på fortbildning som de har behov av till ledningen, dock utan resultat. 

 
Fortbildning borde man få minst tre dagar sammanhängande 
och sedan ytterligare ett par dagar att diskutera och ventilera 

det man reflekterat över och hur man ska kunna förändra kan-
ske arbetssätt för att barnen ska få med sig mer ”lärdomar i 

sin ryggsäck”. Ja alla dagarna ska hänga ihop….kanske 
stänga en vecka för fortbildning och planering i samband med 
jul eller semester……..något måste ändras för enstaka dagar 

gör mig bara upprörd ett par dagar och sedan blir jag mitt 
gamla lugna fina jag (skratt.) ja det är faktiskt så det blir ty-

värr!! (Respondent 1). 
 

4.2.3 Barngruppens storlek/ Sammansättning 
 
Flera av respondenterna utryckte att barngruppens storlek har betydelse för den kvalitet 
som förskolan har. Respondenterna har svårt att uttrycka hur många barn de anser vara 
idealiskt för de olika avdelningarna. Det framkom vid intervjuerna att ett par av re-
spondenterna tyckte det var viktigt att man inte hade för många barn inskrivna utan 
antalet måste anpassas utifrån lokalernas storlek och ändamål.  
 
Barngruppens sammansättning har betydelse för kvaliteten på verksamheten. Det bästa 
man kan ha är en åldershomogen grupp ansåg ett par av respondenterna, en respondent 
menade att en jämn könsfördelning kunde vara bra för kvaliteten.  
 
När det finns barn med särskilda behov placerade i gruppen bör man minska antalet 
barn, eftersom de kräver stor plats och uppmärksamhet vilket framkom vid intervjuer-
na.  
 

/.../ får in barn med  speciella behov, de tar plats och då måste 
man minska barngruppen för att behålla kvalitén 

/.../(Respondent 5). 
 

När det finns barn med utländskhärkomst placerade i barngruppen ansåg ett par av re-
spondenterna att man inte uppfyller sin arbetsplan, detta berodde på att det gick så 
mycket tid till att reda ut konstiga situationer som uppstår på grund av olika språk. 
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4.2.4 Engagerade ledare och Utvärderingarnas betydelse 
 
En delaktig chef som deltar i verksamheten och bjuder in till pedagogiska diskussioner 
skulle vara utvecklande och kvalitets höjande var respondenterna överens om. 
 

Utvärderingen är viktig så att man ser att man uppfyller strä-
vansmålen, tyvärr visar vår utvärdering att vi inte uppnår vis-
sa delar, men egentligen beror det inte på oss som personal 
utan ledningen och politikerna. Vi har ingen talpedagog för 
våra språkbarn, ingen lärare som undervisar barn med ut-

ländskhärkomst och den röda tråden som ska finna från första 
året på förskolan tills du slutar grundskolan finn inte/... / 

främst måste vi få en ledare som är intresserad av förskolan 
/…/( Respondent 5). 

 
Några av respondenterna anser att det vore bra om man fick utbildning i hur man driver 
förbättringsarbete så att de blir konstant. Kommande kompetensutvecklingsdagar bör 
det avsättas tid enskilt och i arbetslaget för att utvärdera och reflektera över verksamhe-
ten. 
 

Våra utvärderingar är vår utveckling,… vår kvali-
tetsmätare kanske något som de flesta inte tänker 
på. Här får man fram vad som har fungerat bra 

och kanske mindre bra. Man får tänka till hur man 
ska förändra för att förbättra för det är faktiskt 

nödvändigt ibland…tro det eller ej (ett gott 
skratt)(Respondent 4)! 

 
 

4.2.5 Kvalitetsförbättringar för en god kvalitet 
 
Alla respondenterna var överens om att förskolan behöver arbeta vidare med att förbätt-
ra kvaliteten och det finns flera områden som är nödvändiga att förbättra omgående.  
 
Kvalitetsredovisningar har förändrat ett par av respondenternas förståelse och de ser att 
den gynnar verksamheten för kvaliteten på verksamheten tydliggörs på ett bra sätt. För-
skollärarna var överens om att det är viktigt att systematiskt utvärdera verksamheten för 
att se att man utvecklas vidare. 
 
Ett samarbete mellan arbetslagen i huset, samt ta del av varandras kunskaper och erfa-
renheter skulle öka kvaliteten ytterligare för både barn och personal anser några re-
spondenter. 
 
Det måste till ett samarbete mellan förskolan och skolan för att barnet ska få den röda 
tråden med sig i sin utveckling enligt läroplanen påpekar alla respondenterna. 
 

 30



 
 
 
4.3 En jämförelse med vad kvalitet är i förskolan enligt Lpfö‐98 
 

4.3.1 Förskolans värdegrund och uppdrag 
 
Förskolan skall varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställs upp för den 
pedagogiska verksamheten. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 
utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnets olika 
förutsättningar och behov. I Lpfö-98 slås fast att förskolan ska lägga grunden för det 
livslånga lärandet. Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den 
önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) 
Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får 
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Enligt det man kan utläsa av respon-
denternas utsagor uppfyller man kriterierna enligt Lpfö-98 som ställs på förskolan när 
det gäller värdegrunden och uppdraget nästan fullt ut. Ett av kriterierna man inte upp-
fyller enligt respondenterna är att förskolan skall medverka till att barn med annat mo-
dersmål än svenska får möjligheter att både utveckla det svenska språket och sitt mo-
dersmål. Enligt kommunens sammanställning av förskolornas kvalitetsredovisningar är 
detta ett område som varit eftersatt i samtliga kommunens förskolor.  

4.3.2 Mål och riktlinjer 
 
Alla som arbetar på förskolan ska medverka till att barnen får sina behov tillgodosedda. 
Förskolans verksamhet skall präglas av pedagogik, omsorg och fostran och verksamhe-
ten ska främja leken och det lustfyllda lärandet, något man tydligt kan utläsa genom 
respondenternas svar vid intervjuerna. Respondenterna har under intervjuerna påpekat 
hur viktigt det är med ändamålsenliga lokaler samt material som utmanar till lek. Re-
spondenterna arbetar kontinuerligt med de individuella utvecklingsplanerna för att bar-
nen hela tiden skall utvecklas och även för att personalen ska utmana dom i sitt lustfyll-
da lärande och ge rätt ingredienser för att utvecklas. 
Något som framkom vid ett par av intervjuerna var att barn med ”torftigt språk” inte 
fick den hjälp de har rätt till enligt respondenterna. Det finns ingen talpedagog knuten 
till förskolan. 
 
Samarbetet med föräldrarna är mycket viktigt ansåg respondenterna, men de var också 
medvetna om att det kunde bli bättre på att ta tillvara på föräldrakunskaper vi t.ex. tema 
arbete. Dagligen fördes en dialog när barnet lämnas och hämtas i tamburen för att man 
ska ha förståelse för barnets ”handlande” framkom vid intervjuerna, något som också 
skrivs som en viktig punkt i läroplanen. 
 

Föräldrar samarbetet är a och o, den där lilla stunden i hal-
len på morgonen när de lämnar och när man avslutar dagen 
är viktig, man utbyter barnets ”dagsform” för då har vi en 
gemensam förståelse för barnets handlande (Respondent 2).  
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4.3.3 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. 
 
Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, sko-
lan och fritidshemmet för att stödja barnets allsidiga utveckling och lärande i ett lång-
siktigt perspektiv. Detta är något som är en stor brist enligt respondenterna, den ”röda 
tråden” finns inte, man är medveten om det och anser att den borde finnas, så detta är 
ett förbättringsarbete som de bör komma igång med omgående. Förskolepersonalen bör 
även få till ett samarbete med skolans personal. 
 

När vi utvärderar så kommer vi fram till att vi har en relativt 
bra kvalité med tanke på föräldrasamarbete, vårt arbete med 
värdegrunden, barnens utveckling osv. men det vi inte upp-

fyller är den klassiska röda tråden som ska finnas mellan 
förskola och skola och detta är något som framkom väldigt 
tydligt vid vår kvalitetsredovisning i slutet av året, så detta 

är ju något vi måste ta tag i. Vi erbjuder inte heller barn med 
utländskhärkomst svenskundervisning eller på deras språk 
och detta är en stor brist i kommunen/…/ (Respondent 3). 

 

4.3.4 Sammanfattande kommentarer 
 
Förskollärarnas syn på vad en god kvalitet är och vilka faktorer som påverkar är det inte 
någon skillnad på. Det viktigaste är att det finns kompetenta och engagerade pedagoger 
i förskolan som har ett gott förhållningssätt mot barnen där utveckling och lärande står i 
fokus. 
 
Vid bedömning av förskolans kvalitet väger Skolverket samman verksamhetens struk-
turella förutsättningar, arbete i förskolan (processen) och resultatet dvs. måluppfyllelse.  
Jag har därför valt att redovisa de faktorer som förskollärarna anser är viktiga för att en 
förskola ska ha en god kvalitet enligt utsagorna från intervjuerna under respektive ru-
brik.  
 
Strukturkvalitet 
 
¤ Personalen på en förskola bör bestå av förskollärare samt bör arbetslagen bestå av 
både manliga och kvinnliga könet för att barnets förebilder ska bli tillgodosedda samt är 
det bra för arbetslagets miljö. 
 
¤ Lokalernas utformning samt utemiljön ska vara utmanande och det ska finnas ingre-
dienser som leder till att barnen utvecklas och utmanas i sin lek. 
 
¤ Assistenter till barn med särskilda behov skall vara förskollärare. 
 
¤ Det bör finnas en specialpedagog anställd på förskolan som har övergripande ansvar 
för barn med speciella behov. 
 
¤ En delaktig och engagerad chef som kan sin verksamhet och som bjuder in till peda-
gogiska samtal/diskussioner om förskolans verksamhet. 
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Processkvalitet 
 
¤ Att lyssna på föräldrars önskemål och att ett bra samarbete runt barnets utveckling är 
viktigt. 
  
¤ Barn med utländsk härkomst bör få språkundervisning på sitt modersmål samt svens-
ka. 
 
¤ All personal bör få gå igenom kompetensutveckling i förbättringsarbetet för att få 
förändringar att bli konstanta. 
 
Måluppfyllelse 
 
¤ Förskollärarna skall vara engagerade och observera, reflektera, planera och utvärdera 
det dagliga arbetet i verksamheten kontinuerligt. 
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5. Diskussion 
 
 
Denna undersökning handlar om att ta reda på hur det förhåller sig med förskollärarnas 
syn på kvalitet i förskolan i jämförelse med styrdokumentet, Lpfö-98 samt vilka fakto-
rer som  förskollärarna anser påverkar kvaliteten i förskolan. 
 
5.1 Genomförande av undersökningen 
 
När det gäller genomförandet av undersökningen och min insats i detta arbete kan jag 
ge både negativ och positiv kritik. Som undersökare tycker jag att det var lätt att hålla 
mig neutral under pågående intervju. Detta kanske för att jag inte känner respondenter-
na så väl sedan tidigare och därför inte vet något om personerna. Eftersom jag själv är 
förskollärare förstod jag precis vad de menade när de pratade om en faktor som påver-
kar kvaliteten och detta gjorde ibland att jag inte kunde låta bli att nicka instämmande. 
Jag borde vid ett par tillfällen ställt ytterligare frågor för att komma ner på djupet, valde 
att avstå eftersom jag kände att intervjuaren kände sig lite obekväm med frågan och 
kanske inte tidigare reflekterat över områdets betydelse.  
 
Att använda sig av Mp3.spelare har varit ett bra och enkelt hjälpmedel och det har varit 
enkelt att skriva ut materialet. Det som är bra med att skriva ut i efterhand är att man 
inte missar något viktigt, skriver man under tiden man intervjuar finns risk att man se-
lektivt väljer det för stunden man anser viktigt. 
 
Tillförlitlighet i metoden tycker jag varit bra och jag anser att resultatet från intervjuer-
na har gett ett bra material. Det har blivit en sammanfattande bild av hur förskollärarna 
förhåller sig till kvalitet i förskolan. När jag kategoriserade, hittat mönster och drog 
slutsatser av utsagorna insåg jag att det stämde med det jag läst i litteraturen om kvalitet 
i förskolan, dock  finns det kriterier kvar att arbeta med.  
När jag gjorde jämförelsen med styrdokumentet Lpfö-98 kom jag fram till att det re-
spondenterna reflekterat över när de skrivit sina utvärderingar och kvalitetsredovisning-
ar  var att de inte uppfyllde vissa strävansmål och detta bekräftades också när jag gjorde 
min jämförelse av utsagorna med styrdokumentet. Lpfö-98.  
Det har blivit en sammanfattande bild av förskollärarnas syn på kvalitet i förskolan 
samt vilka faktorer som påverkar. Jag anser att kvalitativa intervjun är den metod som 
är mest lämplig, då man har tillfälle att låta respondenterna tala fritt kring ämnet och 
med hjälp av frågeguidens öppna frågor ges möjlighet till att tränga ner på djupet och få 
svar på det man önskar undersöka. 
 
Undersökningens giltighet anser jag vara god och jag tror respondenterna har varit ärli-
ga i sitt deltagande och svarat utifrån den förståelse de har om ämnet. När jag jämfört 
litteraturstudien med respondenternas svar på vad som är en god kvalitet och vilka fak-
torer som påverkar en god kvalitet stämmer det överens med tidigare forskning som är 
underlaget till den litteratur jag läst samt med min egen erfarenhet och jag tror nog att 
svaren skulle bli identiska om jag gjorde om undersökningen på en likvärdig förskola. 
 
Jag gjorde bedömningen att fem intervjuer var tillräckligt för att få ett bra underlag, här 
kritiserar jag mig själv då jag inser att jag eventuellt borde ha gjort ytterligare någon 
intervju för att se om det framkom nya perspektiv. Det som jag tror kunde ha gett mig 
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någon ny infallsvinkel hade varit om jag lyckats få intervjua en manlig förskollärare 
eller genomfört undersökningen på olika förskolor med andra förutsättningar. 
 
När det gäller tolkningen av respondenternas utsagor är det svårt att avgöra själv om det 
är korrekt och det är inget enkelt arbete att försöka förstå vad respondenternas verkliga 
uppfattning är. 
 
5.2 Kompetens, Erfarenhet och Utbildning. 
 
Det som framkommer tydligast i det resultat jag fått från intervjuerna, är att det som 
definieras som kvalitet oftast handlar om de pedagoger som arbetar inom förskolan och 
deras inställning till sitt arbete och vilket förhållningssätt de visar mot barnen i verk-
samheten. Respondenterna talar om kompetens, erfarenhet och utbildning. Flera menar 
att det vore lämpligt att alla verksamma inom förskolan hade gemensam utbildning, det 
vill säga att det vore att föredra om alla var förskollärare. Det framkom att vid plane-
ring av verksamheten har personalen olika syn på vad som är viktigt när de har olika 
utbildning och det som har planerats genomförs inte alltid i verksamheten. Manliga 
förskollärare borde även ingå i alla arbetslag för att få en jämnare könsfördelning och 
ett bättre klimat i arbetslagen påpekar respondenterna vid intervjuerna.  
Kärrby (2001) däremot menar att behovet av jämn könsfördelning i arbetslagen mer 
handlar om personalens behov än vad det har för betydelse för barnets könsidentitetsut-
veckling. Vidare skriver Kärrby att för att få bra pedagoger krävs utbildning och erfaren 
personal, för att utveckla en professionell kompetens krävs ständig utveckling och öka-
de insikter. Det har visat sig att förskolor med hög kvalitet har hög andel utbildad per-
sonal.  
Scherp (2002) menar att det är viktigt att ha en erfaren personal men det är viktigare att 
få den personal man har att tillgå att reflektera över sin erfarenhet och få dem att dra 
lärdom av det arbetet de utför för att förbättra och förändra verksamheten efter behov. 
Min erfarenhet som jag har med mig är att det finns olika sorters förhållningssätt bland 
pedagogerna och detta är något som man som ledare behöver arbeta med för att få en 
ökad förståelse hos pedagogerna om vikten av samspelet mellan barn och vuxna. Det 
som hänger ihop med kompetens och erfarenhet är den personliga inställningen man 
har till sitt arbete, det krävs både lust och engagemang för att vilja anstränga sig att göra 
ett bra arbete där man kontinuerligt ser till verksamheten och barnets bästa. Jag tror att 
det är en mix mellan engagemang, kompetens och förståelse för uppdraget som ligger 
till grund för hur man utför sitt uppdrag och med det blir den viktigaste kvalitetsfaktorn 
just att arbeta med pedagogernas förståelse för att ha tillfälle att påverka deras arbetsin-
sats. 

5.2.1 Rektors betydelse för en god kvalitet 
 
Det framkommer tydligt av utsagorna att det vore önskvärt med en närvarande och en-
gagerad rektor som hade kunskap om verksamheten och bjöd intill pedagogiska samtal 
och diskussioner.  
Jag tror att en rektor för förskolan har ett oerhört svårt uppdrag, det är oftast många 
olika människor i organisationen och alla önskar de olika saker utifrån erfarenhet, kom-
petens och utbildning. Oftast har rektorerna flera förskolor och det innebär att rektorer-
na måste vara mobil mellan dessa enheter och det är både tidsödande och svår tillgäng-
ligt. Att vara rektor innebär att man har ansvar att försöka få medarbetarna att utföra det 
uppdrag som de har på bästa sätt för att verksamheten ska uppnå de utsatta strävansmå-
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len. Jag anser att rektors ledarstil påverkar hur man uppnår målen och vilken kvalitet 
som finns i verksamheten.  
Scherp (2002) menar att skolledare har ett särskilt ansvar för att se till att det statliga 
uppdraget uppfylls och framgångsrika skolledare utgår från vardagsproblematiken och 
relaterar den till uppdraget. Skolledarens främsta uppgift blir att arbeta med att förbättra 
medarbetarnas förståelse för sitt uppdrag.  
Enligt Senge (2004) är ledarens känsla för uppdraget och dennes värderingar och vision  
som visar organisationens riktning och mål. Ledaren för en organisation är den som kan 
sprida energi och skapa spänning mellan verklighet och vision, det är därför organisa-
tioner behöver ledare och inte chefer menar Senge.  
 

5.2.2 Kompetensutveckling 
 
Tid till att reflektera och samtala i arbetslagen var önskvärt framkom av flera respon-
denter. Kompetensutveckling verkar vara något som personalen i förskolan känner ett 
behov av och här menade respondenterna att man måste lyssna på vad personalgruppen 
anser sig ha för behov utifrån verksamheten. Kompetensutveckling för all personal 
samtidigt och att det var några dagar sammanhängande var önskemål. Enstaka tillfälle 
till fortbildning ger inte verksamheten någon utveckling ansåg ett par av respondenter-
na. Förslag på fortbildning som framkom vid intervjuerna var, hur man får ett utveck-
lingsarbete att bli konstant och ”barns språk”.  
Sandberg & Targama (2004) menar att kompetens står för hur en människa förstår sin 
yrkesroll och de arbetsuppgifter som tillhör det i det sammanhang det utförs.  
Fullan (2001) anser att mycket av den kompetensutveckling som sker idag, har ingen 
påverkan på den verksamheten som bedrivs. Det är vanligt förekommande med en-
gångstillfällen men dessa ger sällan resultat i verksamheten och dessutom är de valda 
av någon annan, så den rätta motivationen infinner sig inte för att kunna ta till sig ny 
kunskap.  
Jag är övertygad om att det måste till mera planerade samtal och möten för att utbyta 
erfarenheter, kunskaper och tankar, och på detta sätt vidga sin egna och medarbetnas 
”förståelsevyer” Att föra samtal om hur man som pedagog själv agerar och tänker är 
något som upplevs som farligt och utlämnande, vi är inte vana att låta andra ta del av 
och värdera vårt tyckande, något jag anser att vi bör arbeta med i arbetslagen. Det är 
många arbetslag som faller på att det inte värdesätter och prioriterar att samtala och 
diskutera med varandra tror jag. Många är rädda för att göra bort sig, en del vill inte stå 
för sin åsikt.  
Kärrby (2001) menar att samtal är viktiga för att bli medveten om sina egna värderingar 
att utbyta erfarenheter och tankar leder till ett förändrat tankesätt. Det är i mötet med 
andra man reflekterar över sitt eget tänkande och handlande. Intressant tycker jag är att 
de själva vill lära sig mera om hur förbättringsarbete går till, något som jag tror de fles-
ta förskolor inte funderar på, utan gör som de alltid har gjort, prövar något nytt ett kort 
tag och faller tillbaks i det gamla.  
Flera forskare (Fullan 2001; Blossing 2003; Hameyer m.fl.1995) framhåller att ett för-
bättringsarbete är en lång process. För att levandehålla ett förbättringsarbete och inte 
tillåta det återgå till det gamla behövs det tid och kunskap om hur förbättringsarbete går 
till för att nå ett lyckat resultat. Ett framgångsrikt förbättringsarbete måste fortlöpa ge-
nom fyra faser. De är initieringsfasen, implementeringsfasen, institutionaliseringsfasen 
och slutligen spridningsfasen. 
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5.2.3 Yttre förutsättningar som påverkar kvaliteten 
 
Barngruppens storlek är en av de yttre förutsättningarna som brukar vara ett dilemma 
för personalen. Det framkom i intervjuresultatet att det var svårt att precis säga vad som 
var lagom stor barngrupp för de olika åldersindelningarna. Det var olika faktorer som 
påverkade barnantalet i gruppen, bland annat om man hade barn med särskilda behov 
och barn med utländsk härkomst. Har man barn med utländsk härkomst uppstår kon-
flikter på grund av språkliga missförstånd och det går mycket av personalens tid till att 
medla. Barn med särskilda behov kräver oftast större plats framkom det vid intervjuer-
na, så att har man nämnda kategorier av barn i barngruppen måste man ha färre barn för 
att det ska fungera så att man behåller en god kvalitet.  
Lokalerna är viktiga att de är lagom storlek på och ändamålsenliga samt att det finns ett 
bra utmanande pedagogiskt material som är anpassat utifrån ålder. Det som framkom 
vid intervjuerna var att man önskade barngrupper som var åldershomogena och att anta-
let var anpassade utifrån lokalernas utformning. Det är viktigt att det finns möjlighet att 
i lokalerna kunna dela barngrupperna i mindre grupper för att kunna arbeta mera målin-
riktat med en grupp vid behov. Hur förskolans miljö är utformad kan göra arbetet i för-
skolan lättare eller mer svårarbetat visade utsagorna av undersökningen.  
Kärrby (1992) menar att det handlar ytterst om hur de människor som arbetar inom 
förskolan förhåller sig till yttre förutsättningar och till de barn som finns i barngruppen 
och hur man organiserar arbetet med barnen.  
Av egen erfarenhet vet jag att det är svårt att ange hur många barn som är lagom för 
tex. en syskongrupp, det är så många faktorer som spelar in, lokalernas utformning, 
barnen som finns i gruppen och även personalsammansättningen påverkar. Jag vet ock-
så att ett litet antal barn i en barngrupp heller inte är bra för kvaliteten. När det inte är 
en viss ”puls” i verksamheten sjunker personalens engagemang och motivationen för 
arbetet. ”Luften går” ur, för det är sällan det händer att man har lite barn och då passar 
man på att njuta av de barn som leker så bra, istället för att bryta och göra det som är 
planerat i verksamheten. Jag tror att alla som arbetar eller har en anknytning till försko-
lan har en vision om hur det allra helst skulle kunna vara. Tyvärr är det bara en dröm, 
man måste som personal ta sig an den miljö som man faktiskt befinner sig i och göra 
den ändamålsenlig utifrån de förutsättningar som finns. Detta ställer krav på oss som 
personal att avgöra vad som är en god lärmiljö för förskolebarn. Jag anser att det som är 
viktigast är att förskolemiljön är säker och att man var man än befinner sig ska ha en 
översikt över lokalerna. 
 
5.3 Föräldrasamverkan 
 
Respondenterna var eniga om att det hade ett bra samarbete mellan hemmet och försko-
lan. Att lyssna på föräldrars önskemål och ha ett bra samarbete runt barnets utveckling 
är viktigt för kvaliteten på förskolan. Något som framkom vid intervjuerna var dock att 
samarbetet med hemmen borde utökas, man borde använda föräldrars kunskaper och 
erfarenheter tex. vid tema arbete. Min erfarenhet är att föräldrar faktiskt inte kan så 
mycket om barnets förskola och när man bjuder in så kommer de bara en kort stund, för 
att ”rusa vidare”. Jag tror inte att föräldrar idag har tid att fundera så mycket på vad 
förskolan har för verksamhet och vad som erbjuds deras barn under deras arbetsdag. 
Jag har den uppfattningen att dialogen man för med föräldrar i hallen på förskolan 
handlar om schema, extrakläder, sovit och ätit och om det hänt något speciellt under 
dagen. Man erbjuder utvecklingssamtal på hösten, då det är upp till föräldrarna att boka 

 37



en tid med oss för att se hur deras barn utvecklats och andra saker man behöver gå ige-
nom för att man ska ha samma mål på förskolan och hemmet. Tyvärr, på hösten är det 
bara någon enstaka som är intresserad, oftast dom som har tid och visar intresse hela 
året. På våren är det obligatoriskt med utvecklingssamtal, vi delar ut tider och lappar på 
frågor de ska tänka igenom till samtalet, alla kommer, men över hälften tittar på klock-
an var femte minut. Det är inte så lätt att få till föräldrasamverkan, men viktigast är att 
de som föräldrar är nöjda med verksamheten.  
I Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 2006) skrivs det att vårdnadshavare har ansvaret 
för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. 
Förskolan arbete ska därför ske i nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 
 
5.4 Vad är kvalitet i förskolan enligt styrdokumentet Lpfö‐98? 
 
Det framkom av intervju utsagorna att man inte uppfyller alla strävansmålen enligt 
Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 2006). Respondenterna nämnde att barn med ut-
ländskhärkomst inte får stödundervisning i sitt modersmål eller i svenska. Det framkom 
vid gjorda kvalitetsredovisningar i denna kommun att det var så på alla förskolor. Även 
barn med språksvårigheter får inte hjälp av någon talpedagog och barn med särskilda 
behov får ej heller det stöd de behöver anser personalen eftersom deras assistenter är 
outbildade. Samarbetet med förskolklassen, skolan och fritidshemmen fanns heller inte 
enligt respondenterna.  
Min erfarenhet från förskolan är just den som framkommer av intervju utsagorna att 
man inte uppfyller det som står i läroplanen när det gäller barn med särskilda behov, 
barn med utländskhärkomst och att det inte finns något samarbete mellan förskolan och 
skolan. Talpedagogen som inte hinner med att komma till förskolan och lyssna på barn 
med ”torftigt” språk, så att vi som personal kan få handledning till att träna dessa barn 
individuellt.  Jag funderar på varför våra rektorer och politiker bara ”nickar” år efter år, 
när de läser det i våra utvärderingar och kvalitetsredovisningar och sedan inte ser till att 
dessa brister blir åtgärdade, vad är det då för mening att skriva utvärderingar? Utvärde-
ringarna är viktiga för oss som arbetar i verksamheten, här ser vi om det blev som vi 
tänkt eller inte och vi får reflektera tillsammans över vad vi anser att vi bör förbätt-
ra/förändra utifrån den ekonomi vi. Något jag funderar på är varför  alltid assistenter är 
outbildade, dessa barn behöver ju all pedagogisk hjälp de kan få för att utvecklas.  
I läroplanen Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att förskolan skall med-
verka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det 
svenska språket och sitt modersmål. Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt 
samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidi-
ga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Den pedagogiska verksamheten 
skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn med tillfällig eller varaktigt behöver mer 
stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behovet och förutsätt-
ningar. 
 
5.5 Kvalitetsarbete 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet ses som ett viktigt arbete för att förbättra kvaliteten 
inom förskolan. De intervjuade påpekade att det var viktigt med planering av verksam-
heten, utvärdera, reflektera och dokumentera.  Det framkom också i undersökningen att 
det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan är en viktig faktor för att förbättra verk-
samhetens kvalitet. Man önskade mallar för utvärdering och kvalitetsredovisning. Kva-
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litet är ett högaktuellt ämne inom förskolorna och kvalitetsredovisningar pågår på de 
flesta förskolor. 
 I allmänna råd och kommentarer kring Kvalitet i förskolan (Skolverket 2005) ges råd 
på hur kommuner och personal ska se på förskolans verksamhet. Skolverket menar att 
kvalitet definieras hur väl en förskola lever upp till de nationella mål, krav och riktlinjer 
som finns och i vilken mån förskolan strävar efter att förbättras. I skolverkets bedöm-
ning av en förskolas kvalitet ser man till de strukturella förutsättningarna som finns, 
samt hur arbetet i förskolan sker och vilket resultat förskolan har när det gäller målupp-
fyllelse.  
För mig innebär det systematiska kvalitetsarbetet att man kontinuerligt tex. utvärderar 
verksamheten och reflekterar över i det dagliga arbetet. Förskolan har haft läroplanen i 
nio år och det är fortfarande inte ett aktivt dokument som används vid planering och 
diskussioner i arbetslagen vågar jag mig påstå. Det krävs att personalen arbetar mera 
målinriktat anser jag. Det måste till bra mallar för att utvärdera verksamheten och det 
gäller även vid kvalitetsredovisning. För att utvärderingar ska bli nyanserade och kunna 
bidra till utveckling av verksamheten så måste både personal, barn och föräldrar utvär-
dera tillsammans och detta undrar jag om det förekommer i någon kommun. 
 
 
5.6 En förskola med god kvalitet 
 
Förskollärarnas syn på vad en god kvalitet är och vilka faktorer som påverkar är det inte 
någon skillnad på. Det viktigaste är att det finns kompetent och engagerade pedagoger i 
förskola som har ett gott förhållningssätt mot barnen där utveckling och lärande står i 
fokus. Det låter enkelt, men det finns en del kvar att arbeta med, bl.a. att sätta tydligare 
mål för verksamheten och att reflektera och dokumentera det arbetet man utfört så att 
det ligger till grund för när man ska sätta nya mål, genomföra förbättringsarbeten och 
kompetensutvecklas. Jag håller med de intervjuade förskollärarna om att det är många 
faktorer som påverkar och även vilka förutsättningar man har för att ha en god kvalitet 
på förskolan. Dock anser jag inte att det höjer kvaliteten genom att få en manlig för-
skollärare i varje arbetslag. Något jag däremot tycker är väldigt viktigt är att det finns 
en delaktig chef som känner till förskoleverksamheten och dess läroplan, och som ak-
tivt deltar i verksamheten och bjuder in till diskussioner och erbjuder relevant kompe-
tensutveckling. Det är dessutom en förutsättning anser jag att ha bra samverkan med 
föräldrar och att man har en bra dialog kring barnets individuella utveckling så att man 
arbetar mot samma mål. 
 
Enligt mina kunskaper och erfarenheter är personalen på förskolan jag gjort min under-
sökning på mycket medvetna om vad som krävs för att få en förskola med god kvalitet. 
Det finns dock faktorer att arbeta med för att nå strävansmålen enligt läroplanen Lpfö-
98 för att få en god kvalitet.  
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5.7 Förslag till fortsatt forskning 
 
När jag gjort denna undersökning blir jag nyfiken på vad rektorerna och politikerna 
anser är en god kvalitet. Är de medvetna om hur det fungerar ute i verksamheterna? 
Är de insatta i vad strävansmålen innebär inom förskolan? Hur stämmer deras syn på 
vad kvalitet är i förskolan med dem som arbetar i verksamheten? Frågorna blir många, 
eftersom det under intervjuerna framkommit att det är rektorerna som bestämmer vilken 
fortbildning pedagogerna på förskolan ska gå på, men det är inte den som personalen i 
verksamheten anser sig ha behov av. Det framkom också att det var en stor brist i hela 
kommunen när det gäller hemspråksundervisning och svensk undervisning för barn 
med utländskhärkomst, detta står som strävansmål i läroplanen. Varför väljer man att 
anställa outbildad personal till barn med särskilda behov som verkligen behöver en pe-
dagog som har utbildning för att få rätt insatser från början vilket visat sig spara pengar 
i slutändan, för det är väl pengarna som styr det hela, eller? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40



Referensförteckning. 
 
Berg, G. (1999). Skolkultur- nyckeln till skolans utveckling. En bok för skolutvecklare 
om skolans styrning. Stockholm: Gothia. 
 
Berg, G., Scherp, H-Å (red.) (2003). Skolutvecklingens många ansikten. Stockholm: 
Myndigheten för skolutveckling: Liber Distribution. 
 
Björn, C., Ekman Philips, M. & Svensson, L. (2002). Organisera för utveckling och 
lärande: om skolprojekt i nätverksform. Lund: Studentlitteratur. 
 
Blossing, U. (2003). Skolförbättring i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dahlberg, G., Moss, P., Pence, A. (2002). Från kvalitet till meningsskapande- postmo-
derna perspektiv- exemplet förskolan. Södertälje: HLS förlag. 
 
Dalin, P. Rolff, H-g. & Kleekamp,B. (1993). Changing the school culture. London and 
New York: Cassell. 
 
Evans, R. (1996) The human side of school: reform, resistance, and the real life prob-
lems of innovation. San Francisco: Jossey- Bass. 
 
Fullan, M. (2001) The new meaning of educational change. London: Teachers College 
Press; RoutledgeFalmer. 
 
Granström, K (2003). Dynamik i arbetsgrupper: om grupprocesser på arbetet. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Haug, P. (2003). Om kvalitet i förskolan. Stockholm: Skolverket. 
 
Hameyer, U., Akker, J.v.d., Anderson, R.D. & Ekholm, M.(1995). Portraits of produc-
tive schools: an international study of institutionalizing activity- based practices in 
elementary science. Albany: State University of New York Press. 
 
Kristiansson, M. (2003). Uppdraget och skolutvecklingsprocessen. I: Scherp (red). Me-
todbok för problembaserad skolutveckling. En antologi  om hur man kan arbeta med 
skolutveckling. Karlstad: Karlstadsuniversitet, Institution för utbildningsvetenskap. Ar-
betsmaterial. 
 
Kärrby, G. (1992). Kvalitet i pedagogiskt arbete med barn. Stockholm: CE Fritzes AB. 
 
Kärrby, G (1997). Bedömning av pedagogisk kvalitet. Förskolan i fokus. Lund: Student-
litteratur. 
 
Kärrby, G (2001). Skolan möter förskolan och fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Liljequist, K. (1999). Skola och samhällsutveckling. Lund: Studentlitteratur. 
 
Utbildningsdepartementet. (2001). Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framti-
dens skola. Stockholm: Utbildningsdepartementets skriftserie. Rapport 4. 

 41



 
Utbildningsdepartementet. (2006). Läroplan för förskolan/Lpfö- 98. Stockholm: Väs-
terås: Fritzes AB. 
 
Sandberg, J., Targama, A. (2004). Ledning och förståelse- ett kompetens perspektiv på 
organisationer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Scherp, H-Å. (2002). Lärarens lärmiljöer. Att leda skolan som lärande organisation. 
Karlstad: Universitetstryckeriet. 
 
Scherp, H-Å. (2003). PBS- Problembaserad skolutveckling. Skolutveckling ur ett var-
dagsnära perspektiv. Karlstad: Karlstadsuniversitet, institutionen för utbildningsveten-
skap. 
 
Scherp,  H-Å. (2005) Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv. Karlstad: Karlstads-
universitet, institutionen för utbildningsvetenskap. 
 
Senge, P. (2004). Den femte disciplinen: den lärande organisationens konst. Stock-
holm: Fakta info direkt. 
 
Skolverket. (2001). BRUK – för kvalitetsarbete i förskola och skola. Stockholm: Skol-
verket. 
 
Skolverket (2005). Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan. Stockholm: 
Skolverket. 
 
Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: Kunskapsföreta-
get. 
 
Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Vedung, E. (1998). Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. 
 

         

 42



         

Bilaga 1 Frågeguide 
 
Bakgrund: 
 
Ålder: 
Utbildning: 
Antal år i yrket samt på denna förskola: 
 
Berätta hur du som förskollärare ser på kvalitet i förskolan? 
Vad är kännetecknet på en förskola med god/låg kvalitet? 
 
(alternativt: Beskriv vad du anser vara kännetecken på en förskola med bra kvalitet) 
 
Barngrupp: 
Vilken betydelse tycker du att barngruppen har för kvaliteten i förskolan 
(Hur påverkar sammansättningen av barn förskolans kvalitet?) 
(Anser du att barngruppens storlek påverkar verksamhetens kvalitet?) 
 
Personal: 
Vilken kompetens anser du att personalen inom förskolan skall ha för att en god 
kvalitet skall uppnås? 
 
Vad är lämplig personaltäthet för att ge bästa förutsättningar för en bra kvalitet 
på din förskola? 
 
Vad för betydelse har kompetensutvecklingen med tanke på din förskolas kvali-
tet? 
 
Utveckling: 
Vad anser du att man bör förändra/förbättra för att höja kvaliteten på din försko-
la? 
 
Utvärdering: 
Hur uppnår ni måluppfyllelsen enligt Lpfö-98 på din förskola? 
(Vad är det som pekar på att ni uppnår strävansmålen? Vad bör förbättras/förändras?). 
 
Hur anser du att ni här på förskolan borde arbeta med kvalitetsförbättringar? 
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