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Sammanfattning 
 
Undersökningens syfte är att försöka fånga förskolans personals och lednings förståelse och 
uppfattning om vad kvalitet i förskolan är och vilka faktorer som indikerar att en förskola har 
god kvalitet. Syftet är även att se hur arbetet i förskolan ser ut när det gäller kvalitetsarbete 
och vad som skulle behöva utvecklas vidare. 
 
Undersökningen har gjorts genom kvalitativa intervjuer med tre förskollärare och en 
barnskötare verksamma i förskolor samt två rektorer. Resultatet som framkommit i 
undersökningen visar att de yttre förutsättningar som finns för förskolor, exempelvis lokalers 
utformning och barngruppens storlek, inte har avgörande betydelse för hur god kvalitet en 
förskola har. Det som är mest avgörande för en förskolas kvalitet är vilka personer som 
arbetar där och vad de har för engagemang och kompetens för sitt arbete samt vilket 
förhållningssätt som personalen har mot barnen.  
 
Undersökningen avslutas med en diskussion där det presenteras förslag till fortsatt arbete med 
att förbättra förskolors kvalitet. 
 

Abstract 
 
The purpose of this investigation is to capture the understanding and perception of preschool 
personnel and management of what quality in preschool is and what factors indicate that a 
preschool possesses good quality. The purpose is, furthermore, to examine what quality 
efforts are deployed in preschools and what needs to be developed further. 
 
The investigation is performed through qualitative interviews with three preschool teachers 
and one child minder who are employed in preschools and with two principles. The results of 
the investigation reveal that external conditions for preschools, for example the layout of the 
premises and the size of the group, are not deciding factors for good quality in a preschool.  
The most deciding factors for a preschools quality are the people who work there, their 
engagement and competence, and their attitude to and interaction with the children. 
 
The investigation concludes with a discussion in which suggestions for continued research on 
improving the quality of preschools are presented. 
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1. Inledning 
 
Inom förskoleverksamheter är kvalitetsbegreppet ett högaktuellt samtalsämne och det finns 
många olika uppfattningar om vad det verkligen innebär. Många talar om de yttre 
förutsättningarna som det viktigaste för att en förskola ska kunna hålla måttet för det som 
krävs enligt de nationella styrdokumenten. Hur förskolans lokaler och miljö är utformad, hur 
många barn som kan ingå i en grupp som uppfattas som lagom eller för stor. Många gånger 
möter jag i mitt arbete som rektor för förskolor att medarbetarna anser att det inte finns 
tillräckligt med ekonomiska medel för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet. Jag 
uppfattar det som om det hela tiden är något som saknas ”för att”. Frågan är om kvaliteten 
verkligen skulle bli så mycket bättre om vi hade större ekonomiska resurser eller handlar det 
om hur vi förvaltar de resurser vi har och då ingår både de ekonomiska och personella 
resurserna.  
 
Vad betyder kvalitet i förskolan? Förskolan är till för barnen och deras utveckling och lärande 
och det är de vuxnas insats och inställning till arbetet i förskolan som avgör vilken kvalitet 
som verksamheten har och hur målen i de nationella styrdokumenten uppfylls. Här är jag 
intresserad av att veta mer om hur om förståelsen för förskolans kvalitet ser ut för personalen 
och rektorer. Hur ser personalen och rektorerna på sitt uppdrag och vad innebär att en förskola 
har god kvalitet?  
 
Det finns många uppfattningar om vad kvalitet står för och även vilket perspektiv vi har på 
förskolan påverkar vad som är det mest kvalitativa för den enskilda individen. Om jag är 
förälder eller rektor ger kanske olika infallsvinklar på förskolans kvalitet och det är viktigt att 
alla intressenters åsikter blir lyssnade på och att vi skapar en förståelse för våra olika 
perspektiv och att det vi arbetar för är att barnen ska få den bästa förskolevistelsen som ger 
barnen de förutsättningar som behövs för att de ska utvecklas efter sin förmåga. Och man får 
inte glömma att barnen är mitt uppe i sin barndom som kommer att återspegla sig på deras 
fortsatta liv och där förskolan ska se till att barndomen blir så rolig och stimulerande som 
möjligt så att barnen får de bästa förutsättningarna för att vara delaktiga i samhället som 
vuxna.  
 
I Allmänna råd och kommentarer kring Kvalitet i förskolan (Skolverket 2005) ges råd för hur 
kommunen och personalen 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 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.  
 
Som ledare för förskolor har man ett ansvar att arbeta med kvalitetsförbättringar för att 
verksamheterna ska uppfylla de nationella målen. Detta är ett strävsamt och långsiktigt arbete 
och det handlar om att försöka att få med så många medarbetare som möjligt på kvalitets - 
tåget och för det krävs att man som ledare tar reda på hur medarbetarnas förståelse se ut både 
då det gäller kvalitetsbegreppet och hur de ser på sitt uppdrag.  Den här undersökningen ser 
jag därför som ett verktyg i mitt arbete som skolledare för att fokusera på vad jag behöver 
arbeta mer med i mitt uppdrag för att få mina medarbetare att i större utsträckning reflektera 
över sitt uppdrag och sin insats i arbetet så att vi tillsammans kan arbeta för att våra förskolor 
ska ha en god kvalitet och en gynnsam lärmiljö för alla barn. 
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1.1 Syfte 
Undersökningens syfte är att försöka fånga förskolans personal och lednings förståelse och 
uppfattning om vad kvalitet i förskolan är och vilka faktorer som indikerar att en förskola har 
god kvalitet och vad som skulle behöva utvecklas vidare. 
 

1.2 Rapportens upplägg 
I den del av rapporten som kallas bakgrund presenteras hur tidigare forskning ser på olika 
fenomen som påverkar hur förskolans kvalitet ser ut. Alla delar i en organisation påverkar hur 
väl ett arbete blir utfört och vilket resultat som uppnås. I metoddelen redovisar jag hur jag har 
gått tillväga i min undersökning för att fånga respondenternas förståelse för kvalitet i 
förskolan och där jag i resultatdelen presenterar det resultat som framkommit ur 
undersökningen. Rapporten avslutas med en diskussion och en redogörelse för 
undersökningens validitet och reliabilitet samt slutsatser. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Organisationer 
Begreppet organisation kommer från det grekiska ordet organon och betyder redskap eller 
verktyg. Organisationen kan därför ses som ett redskap för att uppnå ett bestämt syfte eller 
mål. Det räcker dock inte med att gruppera en mängd människor för att utföra ett arbete för att 
nå målet för organisationen, utan organisationen måste ha en funktionell uppbyggnad, det vill 
säga regler för hur beslut fattas och verkställs, och hur kommunikationen sker inom 
organisationen etcetera. Det som karaktäriserar en organisation är att delarna i organisationen 
ligger till grund och är beroende av varandra för helheten i organisationen (Liljequist 1999). 
 
En organisations struktur talar om hur arbetet i organisationen har fördelats och arrangerats 
mellan de personer som arbetar i organisationen. Att organisera innebär att man försöker hitta 
en balans mellan stabilitet och anpassning och förändring. En god struktur leder till stabilitet 
och pålitlighet för det arbete som utförs (Abrahamsson 2005). 
 
Organisationer kan vara tydliga eller otydliga i sin struktur. Här i ligger skillnaden hur man 
hanterar ramarna för arbetet men även hur konferensrutinerna ser ut. Alla typer av 
organisationer kan innefattas av dessa skillnader i tydighet. Beroende på hur denna tydlighet 
ser ut i organisationen, fungerar arbetslag olika i sitt arbete. I den tydliga organisationen finns 
det oftast en plan för hur arbets- och ansvarfördelning ser ut. Det finns en tydlig struktur för 
hur arbetet ska genomföras och vilka medel och resurser som finns att tillgå. Här har 
arbetsgruppen ett eget ansvar över den budget de har att tillgå och sin personella resurs. I den 
otydliga organisationen kan förutsättningarna för arbetet vara otydliga och skapa förvirring 
hos arbetsgruppen. I en sådan organisation styrs inte arbetet av någon långsiktig planering 
utan av personliga intressen och akuta problem. I denna typ av organisationer är 
konferensrutinerna bristfälliga och det kan vara oklart för mötesdeltagare vad mötet har för 
syfte är och vilket sorts möte det är. Det råder även oklarheter efter sådana mötestillfällen om 
vilka beslut som verkligen har fattats (Granström 2000).  
 

 2.2 Skolorganisationer 
Skolans system är ett exempel på en lokal organisation. En lokal organisation avses vara en 
organisation som verkar inom ett begränsad geografisk område och som är anpassad efter de 
strukturer och förhållanden som råder lokalt. Det är svårt menar Liljequist (1999) att fånga in 
skolan i ett organisationfack. Utan man kan bara konstatera att skolor är olika och där de 
lokala strukturerna och processerna har särpräglat varje skolenhet. Den lokala omgivningen 
innefattar en ganska snäv inramning av en skolas sfär. Här är det den lokala omgivningen 
knuten till den enskilda skolan och det handlar om den skolkod som finns på skolan. 
 
Det finns olika typer av skolor som har klassificerats utifrån de skolkoder som kan finnas och 
som Ekholm- Miles har forskat kring och identifierat (Liljequist 1999).  
 

• Den rationellt byråkratiska skolan har en hierarkisk styrd verksamhet utifrån regler 
och rutiner. Kunskapsförmedling är prioriterat framför elevaktivt arbetssätt. 

• Den professionella kollegiala skolan är den traditionellt starka skolformen. Här har 
lärarna en stark autonomi och styr sin verksamhet själva, medan skolledaren är mer en 
administratör.  
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• I skolor med ansvarsgrupper är lärarna organiserade i arbetslag med egna 
ansvarsområden. Styrning sker genom samverkan och återkoppling. Här är elevaktivt 
arbete oftast väl utvecklat. Här råder oftast en avspänd atmosfär och trivsel i arbetet. 

• Där det finns politiska system finns en maktkamp. Här finns det oftast informellt 
ledarskap. Undervisningen varierar men utgår från olika gruppers uppfattningar och 
värderingar. Här finns och accepteras konflikter. 

• I de spontanistiskt organiserade skolorna förekommer oftast ingen långsiktig planering 
och det finns heller ingen central styrning. Här arbetar man kreativt med 
problemlösning. I en spontanistisk skola kan kvaliteten variera inom enheten, från 
högkvalitativ till undermåliga lärarinsatser.    

 
För att förstå hur skolors arbetssociala liv fungerar kan man undersöka hur skolans 
infrastruktur ser ut och fungerar (Ekholm 1988; 1989 i Blossing 2003). Med infrastruktur 
menas det normsystem, belönings- och sanktionssystem, grupperingssystem, makt- och 
ansvarsfördelningssystem, kommunikationssystem, utvärderingssystem och 
målhanteringssystem som finns inbyggt på den enskilda skolan. Hur infrastrukturen verkligen 
ser ut har även påverkan av vilket systemupplägg som finns på skolan. Här finns det fem olika 
typer av systemupplägg som kan förekomma. 
 

• Det rationellt byråkratiska systemet 
• Det professionellt kollegiala systemet  
• Ansvarsgrupps systemet 
• Det politiska systemet 
• Det spontanistiska systemet 

 
På skolor där det råder ett rationellt byråkratiskt system finns det en stark ledning som klargör 
målen tydligt och som sedan följer upp dessa. Här finns det klara riktlinjer för hur arbetet ska 
utföras och ledningen talar om i klartext vad som förväntas av lärarna. En sådan skola präglas 
av ordning och reda. Det professionella kollegiala systemet bärs upp av lärarprofessionens 
utförande av arbetet. Här stödjer och uppmuntrar ledningen den enskilda lärarens arbete. I 
systemet med ansvarsgrupper vilar arbetet på lagandan och som delar på ansvar. I ett sådant 
system är det oftast ett elevaktigt arbetssätt som präglar skolans verksamhet och det sker 
regelbundna utvärderingar utifrån skolans kvalitet och utvecklingsprocesser. Skolor med ett 
politiskt system är uppdelat i grupper som konkurrerar och kämpar om makt och därmed är 
konflikter ett vanligt inslag i ett sådant system. På den spontanistiska skolan har läraren ett 
stort friutrymme att handla och bedöma utifrån eget omdöme. På en sådan skola är olika 
arbetssätt accepterade och uppmuntras (Blossing 2003).  
 

2.3 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. Visionen ska innehålla en kraftig 
utmaning och den ska ange vad organisationen ska uppnå och den ska väcka engagemang och 
vara eftersträvansvärt. Ledaren för organisationen ska använda visionen i sitt arbete för att visa 
vägen för sina medarbetare och 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 verksamheten (Sandberg & Targama 2004). 
 
En vision kan inte förstås om den skiljs från det yttersta syftet (Senge 2004) och det yttersta 
syftet står för en persons uppfattning om varför denna lever. Tillfredställelsen med livet är följt 
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av att man lever i överensstämmelse med det man uppfattar som det yttersta syftet. Detta kan 
även förstås som ett genuint intresse i vissa organisationer. Där det genuina intresset står för 
engagemang och att man gör det man vill och man håller ut även i motgångar för att man anser 
sig göra något som är angeläget. Det yttersta syftet är inte samma sak som vision, syftet anvisar 
här en allmän riktning medan visionen är en klar bild av en önskad framtid.  
 
Den gemensamma visionen skapar en gemensam strävan för människorna som innefattas av 
den. I den gemensamma visionen skapas ett gemensamt engagemang och samhörighet, något 
som människor har ett behov av att känna. I den lärande organisationen är visionen en viktig 
del eftersom den är ett mål för utvecklingen. För att få en verklig förändring tillstånd behöver 
organisationer ha en klar målbild för vad man vill åstadkomma. Där det inte finns någon 
gemensam vision har krafterna som vill bevara status quo större möjligheter att få sitt motstånd 
till förändring igenom. Att ha en vision stimulerar till förändrade tankar och handlingar i 
strävan att nå målet (Senge 2004). Det tar tid att skapa gemensamma visioner och det blir 
summan när man för ihop flera personliga visioner till en. För detta krävs det att det förs 
dialoger mellan organisationens medlemmar. Där man får delge sina egna tankar och ta del av 
andras, genom att aktivt lyssna till andras visioner kan man komma till nya insikter i vad som 
verkligen kan vara möjligt. Det finns olika inställningar till visionen; 

 
• Den engagerade som själv vill förverkliga visionen och är aktiv i att skapa 

förutsättningar för att visionen ska nås. 
• Anslutande, vill gärna bidra till att förverkliga visionen och som ställer upp med vad 

som förväntas och som tar ansvar inom gränsen för rutiner och regler.  
• Äkta samtycke har sett fördelarna med visionen och gör vad som förväntas och lite till 

men tar inga egna initiativ. 
• Den som har normalt samtycke ser vissa fördelar med visionen och bara det som 

förväntas. 
• Motvilligt samtycke visas genom att man inte ser några fördelar med visionen och bryr 

sig inte heller om den, men ställer ändå upp. Gör det mesta som förväntas men 
markerar tydligt att det inte ”mitt bord”. 

• Den som innefattas av inget samtycke ser inga fördelar med visionen och vägrar att 
bidra. 

• Likgiltighet, är varken för eller emot och har inget intresse eller energi, är den som 
väntar på att arbetsdagen ska ta slut. 

 
För att en vision ska ha genomslagskraft i skolan behöver den vara införlivad i lärarnas 
värdebas. Men frågan är om det går att skapa en gemensam vision för en värdemättad 
verksamhet som skolan?  

 
Att åstadkomma en gemensam vision är inte det främsta målet i 
en förståelseorienterad skola. Visionskapandet är istället främst 
ett hjälpmedel i den gemensamma förståelsefördjupande och 
meningsskapande lärprocessen i skolan. Visionen anger 
dessutom vilka lärområden man ser som mest angelägna att ägna 
sig åt. En gemensam vision kan i bästa fall bli ett resultat av ett 
långsiktigt arbete (Scherp i Berg 2003 s. 46). 
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2.4 Ledarskap och styrning 
En av huvudfaktorerna för organisationsteori handlar om ledning och ledarskap. Ledning = 
struktur och ledarskap = process (Liljequist 1999). 
 
Styrning och ledning hänger ihop genom att ledning förutsätter styrning, medan styrning 
innefattar ledning. Ledning hör till skolors vardagsarbete och därmed skolans som 
organisation. Styrning däremot har med skolan som institution att göra (Berg 2003) och 
därmed en fråga om maktutövning mot på förhand bestämda mål. Styrningen handlar om 
medveten och planerad aktion, men även på implicita – i systemet inneboende –grunder. 
Skolans ledningsuppgift är att omsätta implicita och explicita uppdragen i vardagsarbetet.  
 
Vad gör då en ledare? En ledares uppgift är att planera för hur måluppfyllelsen ska kunna 
uppnås och utifrån det får ledaren fördela de resurser, både mänskliga och materiella, för att 
stödja den planering som gjort för måluppfyllelsen. Dessutom ska ledaren vägleda sina 
medarbetare mot det mål som är uppsatt och kontrollera att arbetet utförs så att resultatet är 
tillfredsställande (Abrahamsson 2005).  
 
I alla organisationer finns det något slags ledarskap. Ledarskapet är inte bara fokuserat på den 
grupp som ledaren står i närmast relation med, utan även ledarens relationer med andra 
medlemmar som finns i organisationen och med de som ledaren samspelar med i 
organisationens omgivning (Abrahamsson 2005). 
 
En ledares ledarstil har påverkan för hur ledaren lyckas i sitt ledarskap. Med ledarstil menas 
det som ledaren lägger vikt vid när denne utför sitt ledarskap, det vill säga hur ledaren beter 
sig i sitt arbete. Den ledarstil som ger det bästa resultatet i måluppfyllelsen är vad 
Abrahamsson (2005) kallar ”medarbetarcentrerad”. Denna ledare visar omsorg och omtanke 
om sina medarbetare. 
 
Ledare har olika motiv för sitt ledarskap. McClelland (1961,1999 i Abrahamsson 2005) har 
tagit fram vad som motiverar ledare i deras arbete. McClelland menar att alla individer har 
behov av prestationer, makt och samhörighet. För en ledare som har ett stort prestationsbehov 
blir följden att denna ledare själv vill uppnå resultat på egen hand. Ledarskap och makt är nära 
relaterade till varandra och att vara ledare innefattar makt. En ledare som vill ha stor 
samhörighet med andra påverkas som beslutfattare och för en ledare är inte det optimala att 
vara i för nära relation med sina medarbetare (Abrahamsson 2005). 
 
Effektiva ledare har fyra kännetecken: 1) de är mer organisationsinställda. 2) De ger uttryck 
för att de tycker om att arbeta. 3) de är villiga att ge upp egna intressen för organisationens 
fördel. 4) De har en stark känsla för rättvisa. De bästa ledarna är dessutom mer mogna och 
mindre egoistiska. Detta gör att även de bästa ledarna har 1) en större mognad och mindre 
egoism och 2) en stödjande, demokratisk ledarstil (Abrahamsson 2005). 
 
Det finns en tro att om ledarskapet fungerar bra, så fungerar även gruppen bra (Granström 
2000). Med detta synsätt har ledaren och ledarskapet en stor betydelse för arbetet. Här 
kommer arbetet och relationen mellan chef och medarbetare att leda till olika grupprocesser 
och dessa kommer att vara beroende av arbetets art, gruppens historia, hur organisationen och 
omgivningen ser ut, men även individuella egenskaper påverkar processen. Ledaren tilldelas 
också olika roller beroende på dynamiken i gruppen och det kan handla om starka 
gruppkrafter som ligger utanför ledarens förmåga att styra. Det kan således konstateras att det 
inte är ledaren själv som tilldelar sig roller, utan det är gruppen som väljer en roll åt ledaren.  
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Enligt Granström (2000) finns det olika typer av grupper och där ledaren kommer att agera i 
olika roller. I den arbetandegruppen blir ledarens uppgift att delta på samma sätt som övriga 
gruppmedlemmar med att se till att arbetsuppgiften utförs på bästa sätt. Alla har ett ansvar och 
kompetens för att utföra uppdraget. I en beroendegrupp är ledaren aktiv och har tilldelats 
rollen att ta hand om gruppens oförmögna medlemmar. Och det handlar inte om att leda 
denna grupp utan om att bära fram den. Inte heller flyktgruppen vill bli ledd av sin ledare, 
utan här försöker man slingra sig undan från kraven som ledningen ställer. I kampgruppen har 
ledaren tilldelats ansvaret att leda mot fienden, men det kan också vara så att gruppen skjuter 
ledaren framför sig och att det är denne som är fienden och ska förgöras (Granström 2000). 
 
Den formelle ledaren är den person som har personalansvar och som har tilldelats 
arbetsuppgiften att leda en grupp människor. Men för att få mandatet av den grupp som ska 
ledas krävs att gruppen ger legitimitet till sin ledare att leda gruppen. Om inte ledaren får den 
tilltron av gruppen att leda, så kan gruppen införliva ett informellt ledarskap. Här blir det den i 
gruppen som har mest inflytande över de andra som tilldelas rollen som informell ledare 
(Abrahamsson 2005). 
 
Att vara ledare i en lärande organisationen 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) så 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.  
 
Att vara chef i en lärande organisation innebär mycket mer än att hitta strategier, utan att 
försöka att få andra att förstå vilka krafter det är som ligger till grund för en förändring. 
Chefen som lärare är den som stimulerar sina medarbetare till att utveckla förmågan att lära. 
Dessa chefer försöker få alla inom organisationen att förstå systemet och hur det fungerar 
(Senge 2004). 
 
Ledarens känsla för uppdraget och dennes värderingar och vision visar organisationen 
riktning och mål (Senge 2004). Ledaren för en organisation är den som ska sprida energi och 
som ska skapa spänning mellan vision och verklighet, det är därför som en organisation 
behöver ledare och inte chefer.  
 
Skolledaren har ett särskilt ansvar för att se till att det statliga uppdraget uppfylls och 
framgångsrika skolledare verkar utgå från vardagsproblematiken och relatera den till 
uppdraget (Scherp 2002). Här är skolledarens främsta uppgift att arbeta med att förbättra 
medarbetarnas förståelse för uppdraget.   
 
Skolledare har olika förutsättningar för att leda skolutveckling, dels hur skolledaren använder 
ledningsresursen och dels vilken ledarstil skolledaren har. Ledning och styrning i den lärande 
organisationen handlar om att leda och styra genom lärande och förståelse istället för genom 
regler och direktiv (Scherp 2002). 
 
För att kunna driva skolor i förbättringsarbeten behöver ledarskapet anpassas, exempelvis så 
behöver ledaren inta en visionär roll i ett inledande skede i förbättringsarbetet för att 
stimulerar medarbetarna till engagemang. När det är dags att verkställa förbättringen behöver 
ledaren inta en mer pådrivande roll (Blossing 2003). 
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För att kunna genomföra kulturförändringar i en organisation krävs det att ledaren orkar stå 
emot de normer som finns i en grupp och att ledaren lyckas överföra sina visioner för hur 
gruppens arbete och kultur behöver utformas. Om en grupp inte tycker att ledarens visioner 
överensstämmer med gruppens så kommer gruppen att bestämma vilken typ av ledarskap de 
vill ha utav sin ledare. Därför har en ledare en viktig funktion i att arbeta med kulturer och 
deras begränsningar (Schein 2004 i Abrahamsson 2005).  
 
Ledningen behöver se till att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska få möta nya 
tankemönster och konfrontera människor med andra idéer. Ledaren behöver lära sig att leda 
genom att få människor att ta till sig visioner och idéer och stimulera medarbetarna att 
använda sin egen förmåga. Ledarens arbete behöver inriktas på att påverka medarbetarnas 
förståelse för det arbete de ska utföra, för att det ska utföras på bästa tänkta sätt, för att detta 
ska gå att genomföra behöver ledaren ta reda på hur medarbetarna uppfattar och förstår 
verksamheten (Sandberg & Targama 2004). 
 
Ledningen behöver ha tilltro till medarbetarna och satsa på kompetens, ledningen behöver 
även arbeta med att medarbetarna tar mer egna beslut och eget ansvar. Ledarskapet blir av 
mer konsultativ karaktär där ledaren vägleder sina medarbetare och uppmuntrar och stödjer 
dem. Det är inte vad man som chef själv utför, det är hur man får andra människor att utföra 
uppgifter på bästa sätt (Sandberg & Targama 2004). 
 
Som ledning kan man varken styra eller bestämma över människors attityder, utan för att 
förändra en människas attityd till sitt arbete behövs det arbetas målmedvetet med 
förändringsarbete, där attityds förändringar kan bli ett resultat av ett strävsamt arbete och man 
måste ta hänsyn till att det tar olika lång tid för människor att förändras (Sarv 1997). 
 
För förskolans kvalitet är ledningen en avgörande faktor och det är viktigt att ledaren för 
verksamheten har goda kunskaper om förskolepedagogik och förskolans mål och uppdrag. 
Det är även nödvändigt att förskolans chef följer verksamheten i det dagliga arbetet för att 
kunna medverka till att verksamheten utvecklas (Skolverket 2005). 
 
Ledningen har stor betydelse för kvaliteten och där ledningen är aktiv i sitt ledarskap är 
personalen mer nöjd och tillfreds med sin arbetssituation och det finns en större 
samstämmighet för verksamhetens mål och det påverkar personalens trivsel och klimatet på 
arbetsplatsen. Där det finns en samstämmighet mellan ledning och personal och inom 
arbetslaget är det större förutsättning för att kvaliteten på verksamheten att bli god (Kärrby 
2001). 
 

2.5 Människorna i organisationen 
En grupp är två eller fler individer som är beroende av varandra och som har relationer med 
varandra inom gruppen. En organisation kan därför betraktas som en grupp. En formell grupp 
är en grupp som har fått sina arbetsuppgifter tilldelade sig medan en informell grupp har 
uppkommit för sin egen skull, inte för att den ska utföra någon speciell uppgift. Den 
sekundära gruppen är en grupp som fortsätter existera även om gruppens medlemmar byts ut, 
en organisation är alltid en sekundärgrupp. Den primära gruppen är motsatsen och där 
gruppmedlemmarna inte är utbytbara, exempelvis en familj (Abrahamsson 2005).  
 
I objektrelationsteorin framhålls att människors tidigaste relationer till sin omgivning är 
betydande för kommande relationer livet igenom. De erfarenheter man har gjort som liten 
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kommer att få konsekvenser för hur man förhåller sig till och använder sig av viktiga 
människor i sin omgivning exempelvis i äktenskap och på arbetsplatsen. Här menar 
Granström (2000) att beroende på hur en individ kan använda människorna i sin närhet till 
måltavla för sina obehagliga känslor och upplevelser kommer det att påverka hur individen 
kan fungera och arbeta i en grupp. Människors olika erfarenheter från barndomens relationer 
kommer således att mötas i en arbetsgrupp och där kommer kontentan av allas erfarenheter att 
spegla hur denna arbetsgrupp kommer att utveckla samarbetet och vad som kommer att störa.  
 
Den sociala påverkan som individen utsätts för i en grupp, gör att personen agerar annorlunda 
än vad den skulle göra på egen hand. I en grupp utvecklas gruppnormer, och det är inte något 
som någon påtvingas utan det utformas för att gruppen ska kunna existera (Allport 1962 i 
Abrahamsson 2005). 
 
Att projektera på en annan människa är att tillskriva någon annan de känslor som man själv 
har. Detta kan vara goda eller dåliga egenskaper, och de påverkar hur vi handlar och vilket 
beteende vi har mot en viss person. De projektioner som en person utsatts för kan leda till att 
personen i fråga börjar agera som omgivningen förväntar sig (Granström 2000). 
 
En grupp som Bion kallar för arbetsgrupp är den grupp som är uppgiftsinriktade och 
problemlösande och denna grupp har vad Bion kallar sofistikerat samarbetsaktiviteter. I en 
arbetsgrupp har alla gruppens medlemmar som mål att utföra den arbetsuppgift som ligger 
dem ålagda och de arbetar flexibelt för att nå det mål som är uppsatt. I denna grupp finns en 
tydlig samarbetsanda och tankar, inlägg och idéer är inriktade mot handling. Att arbeta som 
en arbetsgrupp med problemlösnings fokuserade arbetssätt, är inget tillstånd som någon sådan 
arbetsgrupp klarar av konstant utan det växlar. När denna grupp stöter på motstånd eller 
känner sig hotade så kan de förvandlas till en grundantagandegrupp (Granström 2000).   
 
Arbetsuppgiftens innehåll kan vara en orsak till gruppens inställning till arbetet och när 
arbetet gäller organisationens klienter, exempelvis barn och elever, så har gruppen lättare att 
hantera sitt arbete. När det däremot handlar om dem själva så ökar graden av grundantagande 
(Granström 2000). Det är alltså lättare att behandla frågor som inte direkt rör dem själva och 
det är lättare att vara professionell när det handlar om klientärenden. När det däremot frågorna 
handlar om den egna arbetssituationen så lämnar personalen över ärendet till chefen för att 
skjuta problemen ifrån sig och troligtvis för att minska gruppens bekymmer och eventuella 
konflikter.  
 
Motsatsen till arbetsgruppen är grundantagandegrupper. I denna typ av grupp störs arbetet av 
andra psykiska aktiviteter, oftast känslomässiga. Det är de starka känslorna och motiven som 
här står för vad som kallas grundantagande. I denna grupp finns det omedvetna antaganden 
och fantasier som styr gruppen och som ligger till grund för att de hindras att utföra sina 
arbetsuppgifter och oftast har det anknytning till ledningen. Bion talar om att skillnaden 
mellan en arbetsgrupp och en grundantagandegrupp är att en arbetsgrupp är mer ”mogen” 
medan grundantagandegruppen är mer regressiv. I den grundantagandegruppen är projektion 
vanlig och det är oftast ledaren som är målet för projektionen. Bion menar att det finns fyra 
grupper av grundantagande (Granström 2000). 
 

• Beroendegrupper har en känsloladdad stämning, där ångest och rädsla för att bli 
påverkad av någon annan ligger till grund och den viktigaste uppgiften för gruppen är 
att skapa känslomässig trygghet. Här ses ledaren som omnipotent och gruppen 
projicerar makt och inflytande på denne och kan därmed helt avsäga sig ansvar för 

 13



sina handlingar. Gruppens medlemmar kan inte ta egna beslut och blir förvirrade av 
krav och information. I denna grupp finns en känsla av att alla tror att de är jämlika 
inom gruppen. Skillnader i kompetens, erfarenhet och kunskap erkänns inte. Här finns 
tryggheten i den struktur som finns och procedurer och traditioner styr och det finns 
rädslor för sådant som är nytt och annorlunda. 

• Kampgrupper har även de en känsloladdad stämning, men här är det aggression och 
fientlighet som råder. Denna grupp beter sig som om de ska gå till attack eller själva 
bli attackerade. Det som uppfattas som hotet, kan finnas både i gruppen och utanför 
och det är inte ovanligt att det är ledaren som är den farliga. Om det inte är ledaren 
som är offret så förväntas det att denne ska leda attacken mot fienden. I denna grupp är 
det den starkaste som överlever och deltagarna i gruppen tror sig oftast vara utsatta för 
förtal och intriger. 

• Flyktgruppen är som kampgruppen, fullt övertygad av sina fantasier om att det finns 
någon som vill dem illa. Men i denna grupp är det misstänksamhet eller en 
uppgivenhetskänsla som dominerar. Här har man gett upp sina ansträngningar för att 
utföra sitt arbete och i gruppen finns det inte fokus på vad som är målet för arbetet 
utan man lägger fokus på saker som inte är så viktiga. I denna grupp är det en ytlig 
atmosfär där skratt är spänningslösande och medger reträtt. Ledaren i denna grupp 
förväntas lägga upp strategier för reträtten. 

• I en parbildningsgrupp har ledaren informellt avsatts. I den parbildandegruppen väntar 
man på att något bättre ska hända i framtiden och i denna grupp är det tillförsikt och 
förväntan som är det känslomässiga tillståndet. I denna grupp är det oftast två som har 
funnit varandra och det är oftast en varm och intim stämning i denna sortens grupp och 
det finns en lekfullstämning som oftast har en underton av sexuellnatur. I 
parbildningsgruppen finns inget fungerande ledarskap, för här förväntar sig gruppen 
att den idealiska ledaren ska dyka upp i framtiden (Granström 2000). 

 
Som Granström (2000) framhåller så kan ingen grupp befinna sig i arbetsgruppstillståndet 
under någon längre tid, utan alla grupper måste ibland vila och pusta ut för att skaffa sig nya 
krafter. Så att pendla mellan arbetsgrupp och grundantagandegrupp är helt naturligt och 
nödvändigt för att gruppen ska kunna överleva. Detta pendlande mellan dessa båda grupperna 
sker många gånger per timme och det är när gruppen under allt för lång tid blir kvar i 
grundantagandet som det påverkar utförandet av arbetet. Här finns det något som Granström 
kallar valens, detta kan ses som en persons mönster för vilken roll denna kommer att ta i en 
grupp, och vissa människor har mer valens än andra och dessa påverkas av den grupp de är en 
del i.  
 
Det finns även grupper av människor som utarbetar vad Granström (2000) kallar 
groupthinking. I dessa grupper uppdagas föreställningar om gruppens osårbarhet och egen 
förträfflighet, vilket leder till överdriven optimism och som uppmuntrar gruppen till 
orealistiskt risktagande. I denna grupp selekteras den information som gruppen får, för att 
passa gruppens syfte. Detta tillstånd är för gruppen helt omedvetet och man uppfattar förstås 
sina föreställningar som sanna och verkliga. Om förhållandena förändras så bryr sig inte 
gruppens medlemmar om att undersöka varför eller ta till andra lösningar utan det viktigaste 
är att behålla enigheten i gruppen och att inte ifrågasätta gruppens agerande och de beslut som 
gruppen fattar är inte rationella utan bygger på gruppens föreställningar. I en sådan grupp är 
det sammanhållningen inom gruppen som avgör medlemmarnas agerande och 
sammanhållningen blir viktigare än gruppens mål. En bidragande orsak till att groupthinking 
uppstår är brister i organisationen eller i ledarskapet.  
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I grupper är det oftast någon som påverkar gruppens medlemmar mer än övriga och 
sammansättningen av gruppen kommer att påverka gruppens utveckling och effektivitet 
(Abrahamsson 2005). 
 
I organisationer kan medlemmarna få olika roller, så som den strukturella rollen, i den blir 
individen i organisationen tilldelat en roll och för varje roll finns en befattningsbeskrivning. 
Det är således inte individen som tillskriver sig en roll utan det är rollen som talar om för 
individen vilka handlingar som ska utföras. Det finns både rättigheter och skyldigheter när 
man innehar en sådan roll (Granström i Berg 2003). 
 
Interaktionistiska roller skapas i möten och interaktion mellan människor, i dessa roller finns 
inga klara rollbeskrivningar utan det är i mötet med andra som man får och ger roller. I de 
interaktionistiska rollerna handlar det ofta om makt och underkastelse och i varje grupp delas 
gruppens medlemmar upp i en hierarkisk ordning, med ledare och hackordning (Granström i 
Berg 2003).  
 
De systemiska rollerna innebär att individen, uppgifter och funktioner är sammankopplade med 
varandra. Skolan kan ses som ett system där roller fördelas mellan individer och grupper och 
det väsentligaste är inte hur arbetet utförs utan att det utförs. I detta system är alla roller 
beroende av varandra och samarbete är ett faktum (Granström i Berg 2003).  
 
För hur personalen i verksamheten utför sitt uppdrag har betydelse för hur verksamhetens 
kvalitet ser ut. 

 
Det råder en samsyn inom forskningen om att en viktig 
kvalitetsfaktor i förskolans pedagogiska arbete är personalens 
förhållningssätt och den pedagogiska medvetenheten som 
kommer till uttryck i sättet att tänka och förhålla sig till barn, 
andra vuxna i förskolan och föräldrar. En annan viktig faktor är 
hur personalen uppfattar och använder sitt handlingsutrymme, 
dvs. vad man faktiskt gör i förhållande till ramar, resurser och 
formulerade mål. I arbetslag med ett förhållningssätt som 
karaktäriseras av ett gemensamt engagemang, emotionell närhet 
och grundläggande respekt för barn finns ofta en kunskapssyn 
där man tar fasta på barnens kompetens och deras delaktighet i 
lärandet (Skolverket 2005 s. 26). 

 
I förskolor som har god kvalitet har undersökningar visat att personalen har kortare 
anställningstid och högre utbildning, personalen har en högre samstämmighet i vad förskolans 
verksamhet ska innehålla och det är ett bra samspel mellan personalen (Kärrby 2001). 
 
De personer som ska utföra ett arbete i förskolan behöver vara konstruerade för att arbeta i 
den verksamheten utifrån de krav som ställs där. 
 

/…/För det första är hon en tekniker, vars uppgift är att garantera 
en effektiv produktion av institutionens resultat, hur det ser ut, 
t.ex. uppgiften att överföra en redan fastställd kunskapsmängd 
till barnet eller att stödja barnets utveckling och säkerställa att 
varje milstolpe passeras vid rätt ålder. /…/ är denna tekniker en 
verkställare av disciplinär makt, men hon utövar också makt i 
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sitt arbete med barnen och föräldrarna /…/ ( Dahlberg 2002 s. 
102). 

 
Pedagogens roll är att vara en med – konstruktör av kunskap och kultur och att finnas 
tillgänglig för barnen och använda barnens kompetenser för meningsskapande. Pedagogen 
organiserar även miljön, materialet och situationerna så att de ger möjligheter för lärande. 
Pedagogen behöver även ses som en forskare och tänkare, det vill säga en reflekterande 
praktiker. Som vill försöka fördjupa sin förståelse för vad som händer och hur barn lär genom 
att använda sig av dokumentation, dialog och reflektion (Dahlberg 2002). 
 

2.6 Kön  
Kvinnor och män tillskrivs olika roller i en organisation och de tillför olika perspektiv till 
organisationen. Män avancerar och har större möjligheter till personligutveckling än kvinnor 
(Abrahamsson 2005). 
 
95 % av all personal i förskolan är av kvinnligt kön. Det finns inga belägg för att denna 
könsfördelning skulle påverka barnen negativt, inte heller för de pojkar som saknar manliga 
förebilder i hemmet. Troligtvis handlar behovet av en jämn könsfördelning i arbetslagen mer 
om personalens behov än vad det har betydelse för barnens könsidentitetsutveckling (Kärrby 
2001). Verksamheten där det finns fler män tycks oftare tillåtas vara mer fysisk och bullrig, 
tillskillnad mot verksamheter med fler kvinnor där verksamheten till större del består av att 
sitta still, vara tyst och pyssla (Sumsion 2000 i Kärrby 2001). 
 
Att det blir en könssegregerad personalgrupp inom förskolan kan handla om att personalen 
ska vara en ersättningsförälder till barnen under sin vistelse på förskolan och där kvinnan är 
den naturliga att överta den moderliga rollen (Dahlberg 2002). Om den här inställningen finns 
är det en förklaring till varför det är få män inom förskoleverksamheten.  
 
Om det är könsblandade personalgrupper inom förskolan så ökas erfarenheter och kunskaper 
som i sin tur leder till bättre verksamhet, men det är som är mest nödvändigt oavsett kön, är 
pedagogens skicklighet och förhållningssätt till barn och genus (Skolverket 2005). 
 

2.7 Kompetens och förståelse 
Att inte ha ett gemensamt yrkesspråk där reflektion och samtal prioriteras kan vara en brist på 
kompetens. Denna brist gör att lärarna har svårt att se andra perspektiv och analysera 
verksamheten, detta påverkar verksamhetsbilden som skapas och det är svårt att lyfta upp de 
antaganden man har om verksamheten till en annan nivå för att se vilka förbättringar som 
behöver komma till stånd (Blossing i Berg 2003). 
 
En organisations framgång hänger ihop med medarbetarnas kompetens och den kompetens 
som finns visar sig i människans utförande av sina arbetsuppgifter. Den kompetens som 
människan utvecklar är starkt bunden till den förståelse som finns för den arbetsuppgift som 
ska utföras. Därför blir det viktigt att ledningen arbetar med medarbetarnas 
kompetensutveckling och därmed är det oumbärligt att inte arbeta med att förändra 
medarbetarnas förståelse för då utvecklas även kompetens och detta leder till att arbete utförs 
mer kvalificerat ( Sandberg & Targama 2004). 
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Beroende på hur en människa förstår en situation och uppgift agerar hon utifrån sin förståelse. 
Hur vi uppfattar och förstår uppgiften och sammanhanget styrs vår uppmärksamhet och 
bestämmer vad som är intressant och relevant . Den kunskap och de färdigheter man har 
kommer till användning beroende på hur vår förståelse ser ut och den förståelse man har är 
präglad av de tidigare erfarenheter man gjort (Sandberg & Targama 2004). Den förståelse 
som människan har är grundat på följande;  
 

• Egna erfarenheter och reflektioner som dessa erfarenheter har gett. 
• Påverkan från andra människor. 
• Dels att man jämför sina egna erfarenheter med andras och detta sker oftast 

omedvetet. 
 
Alla människor agerar utifrån vad de anser som förnuftigt och meningsfullt, och vad som 
verkar vara socialt acceptabelt och det man anser vara moraliskt riktigt. Men människans 
verklighetsuppfattning är inte statiskt utan den påverkas och utvecklas av nya erfarenheter 
man gör och det man reflekterar över. Det vill säga människan ingår i en ständig lärprocess 
(Sandberg & Targama 2004). 
 
Om man utvecklar sin förståelse påverkas även det sätt på hur man lär och detta påverkar i sin 
tur både lärutfallet och läransatsen, det vill säga att utfallet av det utförda arbetet blir 
annorlunda då kompetensen utvecklas och med det så förändras sättet som man tar till sig ny 
kunskap på fortsättningsvis. Den förståelse som finns påverkar lärandet och det gör att 
lärandet från en formell utbildning ser olika ut från person till person, detta gör att samma 
arbetsuppgift uppfattas och utförs på olika sätt beroende på hur förståelsen ser ut för 
uppdraget ( Sandberg & Targama 2004). 
 
För att ett arbete i en organisation ska kunna utföras, krävs det att flera individer samarbetar 
med varandra och med det skapas det då en kollektiv kompetens och det är den kollektiva 
kompetensen som avgör huruvida organisationen uppnår sina mål. Alla individers individuella 
kompetens slås samman men den kollektiva kompetensen blir något annat än vad enskilda 
individers kompetens någonsin skulle kunna bli. För att ha möjlighet att samarbeta kring en 
gemensam arbetsuppgift krävs det att denna grupp människor har en någorlunda gemensam 
förståelse för arbetet, dessutom är det betydelsefullt om gruppens medlemmar är medveten 
om varandras kompetenser (Sandberg & Targama 2004).  
 
Pedagogernas kompetens har betydelse för barnens utveckling och verksamhetens kvalitet. I 
arbetslag med välutbildade och erfarna pedagoger finns goda förutsättningar för att arbeta 
med samspel och relationerna i barngruppen (Skolverket 2005). 
 
För att förskolans verksamhet ska hålla god kvalitet behöver personalen ha utbildning på barn 
och desto högre pedagogisk utbildning personalen har desto större kvalitetsfaktor har 
verksamheten. Till kompetens hör också förmågan att kunna kommunicera och samspela med 
varje barn och att det finns ett engagemang för arbetet och barnen och deras föräldrar 
(Skolverket 2005).  
 
Men inte bara utbildning och erfarenhet ger bra pedagoger, för att utveckla en professionell 
kompetens krävs ständig utveckling och ökade insikter (Kärrby 1992).  
 
I förskolor med god kvalitet är andelen utbildad personal större än i förskolor med lägre 
kvalitet och på de avdelningar där det är större andel förskollärare än barnskötare så är det i 
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regel bättre kvalitet på verksamheten. Pedagogisk kvalitet är en fråga om professionell 
kompetens, ju bättre utbildad personal desto bättre kvalitet (Kärrby 1992). 
 
Men för att utföra ett arbete krävs inte bara kompetens och förståelse för arbetet, utan det 
krävs också att personen som ska utföra arbetet är motiverad för sin arbetsuppgift. När det 
gäller att vara motiverad handlar det om varför människors beteenden uppstår, upprätthålls 
och avslutas. Det är bara organisationens individer som har motivation eller blir motiverade. 
Motivation uppstår i interaktion mellan individ och situation och det är inte något 
personlighetsdrag som några enstaka individer har. Utan motivation varierar mellan individer 
och inom individen. Det som skapar motivation hos en person kanske inte påverkar en annan 
och det är ett behov som behöver tillfredsställas som skapar motivationen (Abrahamsson 
2005).  

2.8 Erfarenhet 
 
Att erfara och lära är så att säga två sidor av samma mynt. För 
att pedagogiskt kunna nyttja detta behöver man emellertid vara 
klar över hur föreningen av erfarenhet och lärande ser ut, av 
vilka delar den består och hur relationerna och funktionerna 
mellan delarna framträder (Dewey 1938 i Blossing 2003 s.23). 
 

Lärare behöver bli bättre på att lära om sitt yrkesutövande, de behöver tillsammans med sina 
kollegor problematisera sina vardagssituationer för att lära av varandras erfarenheter. Det är 
även nödvändigt att lärare använder sig av den forskning som finns om deras 
kompetensområde för att vidga sina kunskaper i den teoretiska kunskapsvärlden (Dewey 1938 
i Blossing 2003). 
 
Av den egna erfarenheten lär sig människor på bästa sätt, genom att pröva sina färdigheter 
och sen rätta till om eventuella misstag skulle uppdagas (Senge 2004). 
 
Erfarenhetslärande är en grundstomme i en lärande organisation (Scherp 2002) då det gäller 
utvecklingsarbete. Det egna erfarenhetslärandet har betydelse för det sätt man bedriver sin 
undervisning som lärare. Erfarenhetslärandet sker då man reflekterar över sina erfarenheter 
och bygger upp lärdomar om sig själv och sin omvärld, detta är det som ligger till grund för 
det handlande man har. Det nya handlandet ger nya erfarenheter som sen ligger till grund för 
nya reflektioner och eventuellt nya föreställningar och så fortgår det. Detta erfarenhetslärande 
sker inte isolerat utan är beroende av den förståelse man har från tidigare om det man lär om. 
För att inte erfarenhetslärandet ska bli konserverande är det nödvändigt att uppleva att det 
finns andra perspektiv att se på sin omvärld på (Scherp 2002). 
 
Med erfarenhetslärandet påverkas ofta hela personen, både intellektet och känslan blir 
berörda. Genom erfarenhetslärandets lärdom sker det oftare en förändring av handlandet än 
om ny kunskap förmedlas. Nackdelen med erfarenhetslärandet är att man oftare anammar 
sådant som bekräftar det man redan vet. Och detta leder till att man får bekräftat att det man 
gör och kan är fullkomligt och så blir erfarenhetslärandet ett konserveringsmedel istället 
(Scherp 2003). 
 
Då erfarenheter knyts till de personliga erfarenheter man har, kan en och samma händelse te 
sig olika för olika personer. Där med är erfarenheter subjektiv och utgår från individens 
förståelse (Scherp 2002).  
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Då människor i organisationer samtalar med varandra om vilka erfarenheter de erfarit, är det 
väsentligt att ledningen ser till att medarbetarna får gemensamma upplevelser som ger dem 
gemensamma erfarenheter (Sandberg & Targama 2004). 
 
Erfarenhet har inte alltid en nivåhöjande effekt utan det finns erfarenheter som ger 
blockeringar och spänningar och försvar och som påverkar utförandet av arbetet trots att 
individen har goda kunskaper i yrket. Det är viktigt att man som yrkesutövande, exempelvis 
lärare, ställer sig i mottagarens, det vill säga elevens perspektiv, för att se på sitt 
yrkesutövande för att dra lärdom hur i hur man utför sitt arbete (Sarv 1997). 
 
För att hålla samtalen vid liv och för att kunna få nya infallsvinklar i en verksamhet behöver 
nyrekryterade personer få större utrymme i diskussioner, för att föra in nya idéer och 
perspektiv och som kanske kan skapa engagemang hos andra (Blossing i Berg 2003). 
 

2.9 Skolkulturer  
Kulturer uppkommer utifrån människors gemenskap, den interaktion som sker mellan 
individer. Kulturen är en del av människans allmänna tankar och värderingsgrunder. Den 
påverkas av det arbetsklimat som finns, den teknologi som används och av de vardagliga 
händelserna i organisationen. En kultur kan observeras men det är inte säkert att de som 
innefattas av kulturen är medvetna om vilken kultur som råder och hur denna kultur har 
uppkommit (Abrahamsson 2005). 
 
På alla arbetsplatser finns olika kulturer, det vill säga att det finns outtalade normer för hur 
arbetet ska utföras, hur man ska umgås med kollegor bland annat.  
 

Kultur kan därför definieras som den uppsättning uppfattningar, 
vanor, kunskaper och praxis som utgör det konventionella (mest 
allmänna, mest accepterade) beteendet i samhället. /…/Kulturen 
påverkar många aktiviteter och processer i organisationen 
(Abrahamsson 2005). 
 

En organisationskultur påverkar den enskilda medarbetaren till att inneha vissa värdenormer. 
Nytillkomna i organisationen kommer genom socialisationsprocessen att införliva sig i det 
normsystem som redan finns. Detta gör att kulturen sätter en viss press på att organisationens 
medlemmar ska agera och handla på ett visst sätt (Abrahamsson 2005 s. 125).  
 
Det är svårt att förändra en rådande kultur och ett försök till förändring behöver göras 
varsamt. Dumaine (1990 i Abrahamsson 2005) menar att för att kunna förändra en kultur 
behövs bland annat att de som innefattas av kulturen behöver ha en rejäl förståelse för hur 
kulturen ser ut idag. De som innefattas av kulturen behöver stödja den tilltänkta förändringen 
och handla utifrån nya värderingar. Det behöver även vara klargjort att en sådan förändring 
kan ta upp emot fem till tio år. Och för att en kulturförändring verkligen ska ske måste det 
utföras nya handlingar som överensstämmer med de värderingar som ska råda. 
 
Kulturen kan ha en avgörande betydelse för hur framgångsrik en organisation är. Deal och 
Kennedy (1982 i Abrahamsson 2005) hävdar att det finns starka och svaga kulturer. En stark 
kultur kan påverka organisationens resultat positivt och att kulturen påverkar medarbetarna 
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så att deras motivation ökar. Men en stark kultur kan även ha en negativ inverkan på 
arbetsresultatet. Kulturen kan då hindra och motarbeta förändringar.   
 
Den lärarkultur som finns på en enskild skola anger hur denna skola kommer att lyckas med 
sin verksamhetsförbättring. Kulturen påverkar hur man inventerar vilka åtgärder som 
behöver sättas in i förbättringsarbetet och hur man sprider kunskap inom skolan. I olika 
kulturer har ledningen olika roller och inom de rådande kulturerna har man olika 
förväntningar på sin ledning (Blossing 2003). 
 
I den individualistiska kulturen sköter varje lärare sin egen undervisning på det sätt som 
denne anser vara mest lämpligt. I denna kultur pratar man allmänt om elever och kan man 
kan dela med sig av tips och idéer till sina kollegor och det råder en ganska trivsam stämning 
på ytan. I denna individualistiska kultur diskuteras inte pedagogiska frågor eller den egna 
undervisningen.  
 
I Särbokulturen finns det samarbete mellan mindre grupper inom skolan och dessa grupper 
försvarar sig jämte andra grupper på skolan. Även här sker undervisningen utan insyn av 
någon annan och det finns ingen klar målbild av vad som ska åstadkommas gemensamt.  
 
Den påtvingade kollegiala kulturen har regler för hur samarbete ska ske och allt är väl 
förberett och inbokat. Här kan lärare rent plikttroget utföra sitt arbete utan att finnas mentalt 
närvarande.  
 
Samarbetande kulturer driver sina egna förbättringar av undervisningen på skolan. Här ses 
samarbetet mellan lärare som en nödvändig del för att kunna uppfylla det mål som finns för 
verksamheten (Hargreaves 1998 & Staessen 1993b i Blossing 2003). 

För att förändra en kultur kan det vara nödvändigt att ta in någon ny medarbetare som har 
annorlunda tankesätt och beteende. För att dessa personer inte ska socialiseras in i den 
rådande kulturen behöver det vara personer som är tongivande eller som uppmärksammas 
positivt och som kan bli en ny förebild och som kan få övriga att ta till sig ny praxis och 
förståelse (Sandberg & Targama 2004). 
 

2.10 Klimat och atmosfär 
Ofta talas det om att det ska vara ett öppet klimat i grupper och med öppenhet menas det 
förhållande och förhållningssätt som finns mellan människor i en grupp. När klimatet i en 
arbetsgrupp är öppet känner gruppens medlemmar att de vågar visa sin osäkerhet (Senge 
2004).  
 
Atmosfären är de attityder och förhållningssätt, engagemang eller närvarandet i barnens 
livsvärldar, i de vuxnas samspel med barnen. I första hand är det den interaktion som finns 
mellan barn – vuxen men även vad vuxna säger om barn vuxna emellan (Johansson 2003). 
Atmosfären i förskolan kan vara samspelande, instabila eller kontrollerande. I den 
samspelande atmosfären finns det lyhördhet för barnen och det finns en tydlig acceptans för 
gränsöverskridande och personalen har ett intresse för barnen och deras livsvärldar. I den 
instabila atmosfären finns det både en närhet till barnen men också en viss distans. I den 
instabila atmosfären växlar förhållningssättet till barnen och personalen växlar mellan positiv 
och negativ inställning. I den kontrollerande atmosfären strävar personalen efter att ha 
kontroll och det är tydlig struktur som gäller för att hålla ordning och det är få känslomässiga 
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yttringar, varken positiva eller negativa. Personalen kämpar med att få ordning på barnen och 
ha kontroll över vad de gör och inte. 
 
En förskolas klimat kan beskrivas utifrån det fostrandeklimat som präglar verksamheten och 
arbetet med barnen men även det klimat som råder i arbetslaget och relationerna mellan 
pedagogerna. I det ”framtidsinriktade” klimatet samverkar barnen mer och har större 
inflytande på verksamheten. I en verksamhet med ett sådant klimat är det en mer planerad 
pedagogisk verksamhet och där barnen i den fria leken har en målinriktad aktivitet. 
Personalen i ett sådant klimat samspelar mer med barnen i både fria och planerade aktivitet 
och det finns en känsla av värme och glädje. I det ”nu - inriktade” klimatet är det tvärsom, 
barnen samverkar mindre och har mindre inflytande på verksamheten. Personalen är här mer 
passiv och deltar inte i barnens lekar och aktiviteter och det är en kall och opersonlig 
stämning. Det finns också vad som kallas genomsnittsförskolor som ligger mitt emellan dessa 
två klimattyper. Fast det finns olika pedagogiska klimat för förskolans arbete så handlade inte 
dessa klimattyper om vilket klimat som upprätthålls i arbetslaget (Kärrby 1992). 
 

2.11 Samtalets betydelse 
Det finns två former av samtal, dialog och diskussion, och båda är viktiga för att team ska 
kunna utvecklas. Men det viktiga är att kunna kombinera dessa samtalsformer men för att det 
ska kunna ske behöver man veta skillnaden på dessa samtalsformer. Fysikern David Bohm 
(Senge 2004) menar att i en diskussion bollas ett ämne mellan deltagarna och det 
argumenteras för och emot. I en diskussion har varje samtalsdeltagare ambitionen att vinna 
över övriga deltagare. I dialogen däremot, som kommer från grekiskan dialogos, där dia 
betyder genom och logos betyder ord, ska ordet flyta fram mellan gruppens deltagare utan att 
det finns motsättningar. I dialogen möts olika tankar som deltagarna låter påverka deras 
förståelse och medvetenhet. Genom dialogen kan man ta del utav andras kunskap och 
erfarenhet och därför skapas bättre förutsättningar för samverkan. I dialogen får varje individ 
möjlighet att få fatt på sina egna tankar och tankar är som språket menar David Bohm något 
som formats kollektivt och utan språket är tanken ingenting. De flesta antaganden man gör 
och de åsikter man har är hämtade ur en gemensam källa av kulturellt accepterade 
föreställningar. I dialogen menar Bohms att människor kan börja se skillnaden på att tänka 
som en pågående process och vilka tankar som är resultatet från denna process. För dialog 
krävs vissa förutsättningar; 

 
• Varje deltagare måste granska sina tidigare antaganden. 
• Varje deltagare måste se de andra deltagarna som sina kollegor.  
• Någon måste hålla i trådarna och hålla ihop dialogen.  

 
När det gäller att granska sina antaganden är det att låta andra ta del av de antaganden man 
har som enskild individ för observation och granskning, utan att man för den skull görs sig av 
med dem. Det är inget fel att ha en uppfattning och det är tillåtet att vara subjektiv. Bohms 
menar att det är svårt att granska sina antaganden, då tanken hela tiden sträva efter att bekräfta 
att ”så är det”. För att kunna få ett jämbördigt förhållande i dialogen där det är avgörande att 
det är en god stämning som i sin tur är nödvändigt för att man ska vilja lägga fram sina 
antaganden. Att styra en dialog innebär att man är med och hjälper till och påverka processen 
utan att märkas för mycket (Senge 2004).  
 
Det behöver finnas en balans mellan diskussion och dialog. I diskussionen fattas beslut medan 
man utforskar svåra frågor i dialogen. I team där dialogen är vanligt förekommande blir 
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förhållandet mellan gruppens medlemmar präglat av förtroende av varandra och de kan enkelt 
glida över till diskussion. I en sådan grupp har man lätt för att förstå och uppskatta allas olika 
åsikter (Senge 2004). 
 
Syftet med dialogen är att bygga upp en fördjupad förståelse av andras förståelse och att möta 
andras förståelse ger ett vidgat perspektiv och detta medför lärande (Scherp 2002). 
 
För att fördjupa lärande inom arbetslaget behöver man använda samtalet på ett annat sätt än 
vad man oftast gör idag menar Scherp (2003). Oftast samtal man om vad man gjort och vad 
man fortsättningsvis vill arbeta med, det är mycket sällan som man reflekterar gemensamt 
över de lärdomar man har dragit utifrån den verksamhet man bedriver och det är sällan som 
man knyter ihop praktiken med uppdraget. Att sätta ord på och medvetandegöra den så 
kallade tysta kunskapen är vad som händer när man försöker fokusera på lärdomar från 
verkligheten. Det är av betydelse att ledaren också deltar i dialogen med sina medarbetare, där 
samtliga lägger fram sina tankar och uppfattningar och alla som deltar i dialogen påverkas av 
andras förståelse (Sandberg & Targama 2004).  
 
Det pedagogiska samtalet är grunden för skolutveckling (Berg 2003) där samtalet finns i 
reflektionsprocessen. 
 

För att erfarenhetslärandet och reflektionen som samtal skall 
leda någonstans och inte bara bli ett utbyte av beskrivningar och 
erfarenheter utan också eftertanke och analys är samtalet inte 
vilket samtal som helst. Det är samtalet som utbyte av argument 
(…)Poängen är inte att ha kunskapen i förväg (…) utan att nå 
den som samtalet som argument och eftertanke (Wallin i Tiller, 
1997 i Berg 2003 s. 91). 

 
Det pedagogiska samtalet är också en del att upptäcka det frirum som finns tillgängligt. Det 
pedagogiska samtalet är därför en integrerad del i skolutvecklingen av vardagsarbetet (Berg 
2003). Det pedagogiska samtalet måste flyttas upp en nivå, detta för att det inte bara ska 
samtalas kring det vardagliga och konkreta. Det pedagogiska samtalet har även ett 
demokratiskt syfte, där allas åsikter och argument är värda att lyssnas på och tas hänsyn till.  
 

2.12 Reflektion 
Det vi iakttar färgas av tidigare erfarenheter och personliga värderingar. Därmed är samtal 
med andra nödvändigt för att man ska kunna få syn på de egna värderingarna och i mötet med 
andra utbyts tankar och därmed påverkas det egna tankesättet (Kärrby 1980). Det är när man 
möter andra som man börjar reflektera över sitt eget tänkande och handlande.  
 
Vad man reflekterar över beror på vilken kunskap man har och vilket ämne man reflekterar 
över. Man kan som lärare reflektera över de metoder och tekniker man använder sig av i sin 
undervisning, man kan även ha ett mer förståelseinriktat reflekterande som då handlar om att 
se elevernas lärande utifrån den undervisning som sker (Habermas 1972 i Scherp 2002). Att 
se kritiskt och förbättrande på kunskapsintresset så innebär det att se på den egna praktiken 
för att förstå och ifrågasätta den.  
 

Den kanske mest centrala förutsättningen för att åstadkomma 
lärande genom förändring av förståelse är reflektion. Det är först 
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i reflektionen över vårt eget sätt att förstå vårt arbete som det blir 
möjligt att medvetandegöra vår förståelse av arbetet. 
Medvetenheten om vår egen förståelse av arbetet är en 
förutsättning för att vi ska kunna ta oss ur denna och börja förstå 
arbetet på ett kvalitativt annorlunda sätt (Sandberg & Targama 
2004 s. 86). 

 
Det är nödvändigt att stanna upp och reflektera över vårt arbete för att förståelsen ska kunna 
medvetengöras. Problematiken kan vara att det är svårt att reflektera då tanken befinner sig i 
den förståelse man har. Tanken måste byta perspektiv och det behöver bli en metareflektion, 
att man reflekterar över sitt reflekterande där man frågar sig varför man har den förståelse 
man har (Sandberg & Targama 2004). Reflektioner kan ge nya idéer till nytt handlande, och 
för det krävs det dialog och för att nya handlingar ska komma till stånd krävs det ett nytt sätt 
att tänka. 
 
I den lärcirkel som Sarv (1997) hänvisar till är observation, reflektion och aktion i förbindelse 
med varandra. Där aktionen leder till att man observerar och reflekterar över sitt agerande och 
utifrån det påverkas det egna handlandet och aktionen kommer att förändras och där tar nya 
observationer och reflektioner vid. Lärcirkeln gör lärandet till en process, där man hela tiden 
ser på verksamheten och värderar den och sätter in åtgärder som förbättrar den framledes.  
 
Det är viktigt att ha gemensamma värderingar i arbetslaget där man försöker skapa en samsyn 
på barns utveckling och lärande utifrån uppdraget. För att detta ska kunna ske krävs det att 
man tillsammans avsätter tid för att reflektera över sitt arbete och hur det kan utvecklas. Vid 
vissa situationer kan arbetslaget behöva få extern hjälp för att komma vidare i sitt arbete, detta 
kan ske genom exempelvis handledning (Skolverket 2005).  
 
För att öka medvetenheten hos personalen för det egna arbetet behöver man arbeta mer med 
dokumentation för att synliggöra förskolans processer samt att reflektera. Det är viktigt att 
detta arbete inte skiljs åt från arbetet i barngruppen utan är något som görs dagligen 
(Skolverket 2005). 
 

2.13 Skolutveckling 
Skolutveckling kan bli en effekt av någon slags kris eller social turbulens då man kanske 
börjar ifrågasätta invanda beteenden och handlingar och skolutveckling behöver födas ur den 
egna skolans behov av förändring för att få ett gott resultat (Berg 2003). 
 
Med skolutveckling menas sådana förändringar som påverkar hela eller stora delar av en 
skolenhet. Dessa förändringar införlivas och påverkar den kultur som finns på skolan och som 
blir en del i den vardag som finns i verksamheten. Kvalitet är när skolutveckling leder till 
förändringar som gynnar barn och elevers lärprocesser och hur dessa organiseras och kommer 
till uttryck i lärmiljön. Detta innebär, menar Scherp (2002) att det finns kvalitativa bättre 
lärprocesser och lärmiljöer än andra.  
 
Skolutveckling handlar om att hitta lösningar på de problem man finner i den vardagliga 
verksamheten. Scherp (2002) menar att skolutveckling är problembaserad och därför behöver 
skolutvecklingen ta sin utgångspunkt från de vardagsproblem som lärare och skolledare 
möter. Skolutveckling är heller ingen avskild händelse som äger rum någon annan gång, utan 
skolutveckling sker i det vardagliga arbetet och där vardagsstrukturen och samspelsrutiner 
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som bör förändras för att gynna skolutvecklingen och där det är lärares lärande och deras 
lärmiljö som ska fokuseras (Scherp 2003). 
 
Skolutveckling handlar om att fokusera på lärande istället för att fördjupa sig i görandet. Att 
se på utvärderingen för att öka det egna lärandet om sin verksamhet ger en annan betydelse av 
utvärderingen (Scherp 2002). Och syftet blir att försöka skapa en gemensam bild av vad som 
är fungerande lösningar och hur man kan överföra dessa lösningar på kommande problem och 
på detta sätt öka kvaliteten på verksamheten.  
 
Det är viktigt att det sker ett kollektivt lärande och att det inte är några få individer som äger 
lärandet. Därför är det nödvändigt att skapa grupprocesser där individer tillsammans skapar 
systematik i att tydliggöra, verbalisera och lyfta fram lärdomar. Att reflektera är en betydande 
del i lärprocessen, då den lyfter fram och medvetandegör den egna förståelsen med de 
antaganden och förgivettaganden som inryms där. För att skapa en obalans som gynnar 
skolutveckling behöver lärare möta andra lärare för att byta perspektiv med hur andra tänker 
(Scherp 2002). 
 
Det finns flera förutsättningar som Scherp (2003) framhäver som viktiga för den 
problembaserade lärprocessen. Här menar Scherp att hur medarbetarsamtal, utvärdering, 
kvalitetsredovisning, kompetensutveckling, skolledarskapet, lönekriterier och samtal i 
arbetslag/lärlag är betydande.  
 
För att skolutveckling ska kunna ske behöver roller och rollfördelningar förändras (Granström 
i Berg 2003). Därför är det nödvändigt att lärare reflekterar och bearbetar sin egen roll. 
Handledning kan vara ett sätt att få lärare att synliggöra och skapa förståelse för den egna 
rollen samt att utveckla en mer yrkesskicklighet hos lärarna.  

 

2.14 Systematiskt kvalitetsarbete 
Från centralt håll kan det uppfattas som om skolutvecklingen initieras utifrån de utvärderingar 
som görs (Scherp 2002). Det är snarare så att lärare och skolledare mister sitt engagemang när 
de ser utvärderingen som en central utvärdering. Tanken med att lokala arbetsplaner och 
måldokument ska leda till att lärare ska se sina mål för verksamheten och där det ska ske en 
fördjupad förståelse för det utvecklingsarbete som skolan behöver driva är en falsk bild av 
skolutveckling. Ofta samtalar man om självklara saker när man sätter målen för verksamheten 
för att inte behöva ifrågasätta och ändra sitt tänkande. De planer som skrivs har i verkligheten 
mycket lite med praktiken som utövas att göra.  
 
Det pedagogiska arbetet behöver stimuleras mer och utsättas för granskning i större 
utsträckning och ledningen behöver involvera sig mer i pedagogiskt - didaktiska frågor och 
ställa större krav på förbättringar och varje lärare behöver bli mer grundligt observerad och 
utövandet av arbetet borde kopplas tydligare till löneökning och andra belöningssystem 
(Blossing 2003).  
 
För att man ska kunna få någon respons på den erfarenhet man har dragit från verksamheten 
behöver utvärderingen återkopplas från någon annan som inte själv har varit delaktig. För att 
inte erfarenhetslärande ska bli konserverande är det därför viktigt att utvärdering och 
uppföljning sker systematiskt och att det blir ett förståelsefördjupande lärande (Scherp 2003). 
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För att utvärderingar ska kunna ge något resultat i utvecklingen av verksamheten behöver den 
ändras i sin utformning. Från att vara kontrollinriktad till att öka chanserna för lärare och 
skolledare att lära hur man tar sig an vardagsproblemen istället (Scherp 2002). 
 
Vad gäller kvalitetsredovisning så antar Skolverket att denna redovisning ska ligga till 
grunden för att synlig göra de behov av utveckling som skolor har. De anvisningar som finns 
kring kvalitetsredovisningen inriktar sig även till görandet istället för lärandet (Scherp 2002). 
Scherp (2003) framhåller att en kvalitetsredovisning borde innehålla vilka lärdomar man har 
dragit från de insatser man utfört samt vilka utvecklingsområden man behöver fördjupa sig 
ytterligare i.  
 
För att skaffa sig ett kollektivt minne behöver man arbeta mer systematiskt och medvetet med 
kunskapsbildningen i organisationen. Vilket innebär att lärdomar måste tydliggöras, 
formuleras och dokumenteras och de måste finnas nära tillhand för medarbetarna. Här menar 
Scherp (2002) att det behövs byggas system för hur man dokumenterar, bevarar, lokaliserar 
och hämtar lärdomar.  
 
När förskolor gör sin utvärdering kring sin måluppfyllelse bör de redovisa vilken betydelse 
personaltäthet, gruppstorlek och gruppsammansättning har haft för den pedagogiska 
verksamheten (Skolverket 2005). Utvärderingen ska även kunna påvisa i vilka situationer och 
sammanhang barnen har visat intresse, gensvar och motivation. Kvalitativa processers resultat 
är svårare att utvärdera än mätbara kvaliteter och att ha kunskap och kompetens kring detta 
ställer krav på både ledning och personal och på att tid för detta prioriteras och att 
diskussioner och reflektioner hålls levande i förskolan.  
 
För att veta vilken måluppfyllelsen förskolans verksamhet har krävs det att förskolorna och 
kommunerna har ett sytematiskt uppföljningsarbete. För att personalen ska ha kunskap i hur 
en utvärdering sker krävs det att de får tillfälle att vara delaktiga och ha kompetens att se vilka 
förbättringsåtgärder de behöver utarbeta. Här är dokumentationen ett nödvändigt pedagogiskt 
verktyg för att det ska gå att synliggöra verksamhetens måluppfyllelse och utvecklingsbehov. 
Det behöver även föras dialoger mellan förskolans personal och ledning, föräldrar, 
förvaltningsledning och politiker om förskolans förutsättningar, förskolans arbete och 
måluppfyllelse (Skolverket 2005). 
 
Det är sällan resultatkriterierna som utvärderas och det är svårt att hitta en metod som är 
användbar för att tolka barns utveckling och prestationer som kan relateras till förskolans 
insatser (Dahlgren 2002). 
 
Utvärdering är för många något som hänger ihop med diskursen om kvalitet och det eviga 
letandet efter sanningen (Dahlberg 2002). 
 

2.15 Kompetensutveckling 
Kompetens står för hur en människa förstår sin yrkesroll och de arbetsuppgifter som tillhör 
den i det sammanhang den utförs i (Sandberg & Targama 2004). 
 
Mycket av den kompetensutveckling som sker idag, har ingen påverkan på den verksamhet 
som bedrivs. Det är vanligt förekommande med engångstillfällen men dessa ger sällan någon 
utdelning av resultat. Kompetensutvecklingens innehåll väljs oftast av någon annan än av dem 
det berör, detta ger inte den rätta motivationen för dem som ska delta och ta till sig ny 
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kunskap. Det är inte särskilt ofta som stöd för att implementera ny kunskap finns tillgängligt. 
Individens behov beaktas inte vid valet av kompetensutveckling och det finns oftast ingen 
planering för hur den nya kunskapen ska integreras i den vardagliga verksamheten (Fullan 
1979 i Scherp 2002). I den lärande organisationen ska inte kompetensutveckling särskiljas 
från den vardagliga verksamheten och de behov som upp kommer i den (Scherp 2002). 
 
Den förståelse som en individ har påverkar hur denna person ser på sitt arbete och vad denna 
person anser vara viktigt med arbetet. Den förståelse man har styr även vilka kunskaper och 
färdigheter som utnyttjas och den styr även vad man anser sig behöva lära sig mer om ( 
Sandberg & Targama 2004). Att lära sig nya färdigheter kan ge olika utfall i människors 
förståelse, i vissa fall kan försöket till utvecklande av kompetens bara bli en 
kompetensförstärkning. Det vill säga den nya kompetensen förklaras utifrån den kompetens 
individen redan har. Det krävs att den nya kompetensen tränger in på djupet så att den 
påverkar individens förståelse men inte heller det garanterar att individen förändrar sin 
förståelse. För att kunna påverka förståelsen behövs oftast att personen har fått se det med 
egna ögon, det vill säga fått en egen upplevelse istället för att få andrahands information. Om 
upplevelsen sedan berör personen känslomässigt har även det en större påverkan på individen. 
Även i dialog med andra människor kan förståelsen påverkas, det vill säga att där människor 
blir involverade personligen sker största möjligheten till förändrad förståelse.  
 
Kompetensutveckling kan ske på flera olika sätt och i den lärande organisationen framhävs att 
där lärandet sker i det dagliga arbetet tas kunskapen emot bättre och det kan ske bland annat 
genom arbetsrotation och nya utmaningar (Sarv 1997).  
 
Även om en organisation har kompetenta individer anställda så är det ändå organisationens 
kompetens som avgör om organisationen kan förhålla sig till de krav som omvärlden ställer 
på den och på egna framgångar (Sarv 1997). 

 

2.16 Kvalitet 
Kvalitet är svårt att definiera och det finns olika personliga uppfattningar om vad kvalitet 
verkligen är. Oftast lägger man in en värdering i kvalitetsbegreppet, något har god eller dålig 
kvalitet (Kärrby 1992). Kvalitet i förskolan är avhängt hur målen för verksamheten knyts till 
barnens utveckling och deras individuella förutsättningar.  
 
Kvalitet kopplas ofta ihop med kostnad, produktivitet och effektivitet. Men då kvalitet i 
förskolan är förknippad med en sparsam politisk budget så ska förskolans kvalitet fortfarande 
vara hög, även om kostnaden hålls nere. 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 (Kärrby 
1992). 
 
Verksamhetens kvalitet blir beroende av både hur man förstår och definierar problemen och 
vilka lösningar man finner för att lösa problemen. Och hur man definierar och förstår 
problemen beror på hur man förstår sitt uppdrag (Scherp 2002).  
 
Skolverkets definition av kvalitet inom förskola svarar mot de nationella mål, krav och 
riktlinjer samt i vilken utsträckning verksamheten strävar efter att förbättras. När Skolverket 
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bedömer en verksamhets kvalitet tar de hänsyn till verksamhetens strukturella förutsättningar, 
arbetet i förskolan och resultatet, det vill säga måluppfyllelsen. I de Allmänna råd om kvalitet 
i förskolan (Skolverket 2005) innefattas tre områden som har betydelse för kvaliteten i 
förskolan. Ett av dessa områden handlar om förskolans 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 pedagogiska verksamhet i förhållande till målen i 
förskolans läroplan. Det tredje området är måluppfyllelsen, resultatkvaliteten, och hur den nås 
och bedöms (Skolverket 2005). 
 
De strukturella förutsättningarna är viktiga för kvaliteten men de garanterar inte att 
verksamheten håller kvalitativt, det är avgörande hur personalen hanterar de förutsättningar 
som finns och det är avhängt på personalens medvetenhet och kunskap om förskolans uppdrag 
och hur det ska genomföras (Skolverket 2005). 
 
Pedagogisk kvalitet behöver inkludera barns perspektiv och ta fasta på vad som bäst stödjer 
barnen lärande och utveckling (Sheridan 2001 i Johansson 2003).  
 
All personal ska se barnen som en egen lärande och tänkande individ och personalen ska 
arbeta för att alla barn får utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten ska 
utgå från barnens intresse, behov, erfarenheter och åsikter. Att barnen får vara delaktiga och 
ha inflytande över verksamheten är viktigt för deras lärande och utveckling (Skolverket 
2005). 
 
Pedagogernas förhållningssätt och förmåga att ha uppsatta mål för verksamheten är 
indikatorer för kvalitet i förskolan. Förhållningssättet ska präglas av engagemang och 
lyhördhet för varje enskilt barn och kunskap i hur barn lär och de uppsatta målen ska 
stimulera så att barnen utvecklar de kunskaper som de behöver och som styrdokumenten 
föreskriver (Kärrby 2001). Det som är mest betydelsefullt för kvalitet enligt forskning är hur 
samspelet mellan barn och pedagoger fungerar. Den professionella relationen med förskolans 
barn, präglas av värme, respekt, individualitet och stöd och hög mottaglighet för barns 
reaktioner. Hög kvalitet är där pedagogerna lyssnar och reagera på barns signaler, att ta i 
barnen och att ha kroppskontakt men även att se barnen i ögonen och visa vänlighet och 
uppmärksamhet då barnen tar kontakt.  
 
Barn som gått på förskolor med god kvalitet utvecklar sin kognitiva förmåga mer och har 
senare åstadkommit bättre resultat i språkfärdighetstest samt i matematiktest (Kärrby 2001). 
 

Kvalitetens språk är också språket om förskolan som producent 
av på förhand bestämda resultat och om barnet som ett tomt kärl, 
som ska förberedas för lärande och skola och hjälpas på sin 
utvecklingsresa (Dahlberg 2002 s. 131). 

 
Alla intressenter har olika syn på kvalitetsbegreppet och för att få ett slut på konflikten skulle 
det behövas ett gemensamt rätt svar på vad kvalitet verkligen innebär. Vad är egentligen 
kvalitet? Ser man det som ett tomt kärl som ska fyllas eller är det ett kärl med en mängd 
specifikt och tidlöst meningsinnehåll? Kvalitet blir jakten på att få veta den verkliga sanningen 
och vad som verkligen leder till framsteg (Dahlberg 2002). Diskusen om kvalitet är omöjlig då 
den inryms i en mångfaldig verklighet med orsaker och verkningar som inte är förutsägbara då 
det finns många faktorer som påverkar utfallet. Diskursen borde istället handla mer om 

 27



meningsskapande, det vill säga att arbeta med att fördjupa förståelsen för vad förskolans 
verksamhet verkligen innebär och har utifrån det kan man sedan bedöma hur arbetet utförts. 
Båda kvalitets och meningsskapande diskurserna handlar om att ta reda på vad ett gott arbete 
innebär. Men det finns här olika sätt att undersöka hur detta verkligen går till. I diskursen om 
kvalitet handlar det om att inta värderingsfria tekniska val medan diskursen om 
meningsskapande handlar om att etiska och filosofiska val där frågorna som ställs handlar om 
vad man vill ge till barnen här och nu och i framtiden (Dahlberg 2002). 
 
I diskursen om meningsskapande handlar det om att verkligen se den pedagogiska 
verksamheten för vad den är. 
 

/…/ det handlar om vad som pågår i det pedagogiska arbetet 
/…/ I synnerhet handlar den om att genom olika former av 
dokumentation göra synligt och offentligt vad barn faktiskt 
gör /…/ Avsikten är att studera och utvinna menig ur verklig 
praktik och samtidigt erkänna att det faktiskt kan finns många 
meningar och förståelser /…/ ( Dahlberg 2002 s. 164-165). 

 

2.17 Barngruppsstorlek kontra personaltäthet 
Det finns ingen forskning som säger att en viss barngruppsstorlek eller personaltäthet skulle 
vara mer optimal än någon annan. Det är individuella förutsättningar som avgör vad som är en 
lämplig storlek på barngrupp och vilken personaltäthet som behövs. Skolverket (2001) har 
dock ett riktmärke på ca 15 barn per grupp, där barnens utveckling skulle gynnas på ett bra 
sätt och att små barn och barn med behov av särskilt stöd behöver ingå i än mindre grupper 
för att få sina behov tillfredsställda, även barn med annat modersmål gynnas av att ingå i 
mindre grupper av barn.  
 
Det spelar ingen roll om en barngrupp har 15 eller 18 barn, utan det som är mest avgörande 
för kvaliteten på verksamheten är det arbetssätt som personalen väljer för sin verksamhet och 
dess innehåll samt det samspel som sker mellan barnen och pedagogerna. Det har inte heller 
någon större betydelse om personaltätheten är större, det avgörande är att personalen har en 
samsyn på verksamhetens mål och den medvetenhet som personalen har och deras 
förhållningssätt till barnen (Kärrby 2001). Men där barn ska utvecklas optimalt ligger 
barngruppsstorleken på 13-15 barn då barnen är 4-5 år gamla, och färre barn i 
småbarnsgrupper och i de grupper där det finns barn med behov av särskilt stöd.  
 
För små barn är det viktigt att det är en större personaltäthet, då små barn behöver ha nära och 
stabila relationer för att knyta an. Om små barn utsätts för alltför många byten av personal kan 
detta utlösa stress och som kan komma att påverka deras inlärningsförmåga senare 
(Skolverket 2005). 
 
Det är de minsta barnen i förskolan som är mest beroende av en nära relation med sin 
personal, detta innebär att det är viktigast att ha en stabil personalgrupp bland de minsta 
barnen. Det är också viktigast att den mest kompetenta personalen arbetar med de små barnen 
som kan möta barnen i deras utveckling och se riktningen i lärandet mot läroplanens 
intentioner (Kärrby 2001). 
 
I barngrupper där det är ett litet antal barn har det visat sig i undersökningar att verksamheten 
fokuserar mer på vardagsrutiner och mindre social samvaro mellan barnen och förskolan blir 
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mer hemlik än som institution. I barngrupper där det förekommer fler barn samspelar barnen 
mer med varandra än med vuxna och hur pedagogerna organiserar verksamheten påverkar 
kvaliteten i förskolan. Där pedagogerna organiserar den stora barngruppen i mindre grupper 
under delar av dagen ökar lärandet hos barnen (Kärrby 1992). 
 
1 januari 2005 infördes det riktade statsbidraget till förskolorna för att kunna öka 
personaltätheten med ca 10 % med vilket regeringen förutsåg skulle kunna innebära att 15 
barn på treheltidsanställda skulle kunna genomföras (Skolverket 2005).  
 

2.18 Vikarier 
Byte av personal och mängden vikarier i förskolans verksamhet påverkar kvaliteten och det är 
att föredra att så få vuxna i verksamheten som möjligt för att bibehålla kvaliteten. Särskilt för 
små barn är det inte positivt för utvecklingen att knyta många kontakter. För barn som utsätts 
för många personalbyten leder det till sämre social och intellektuell utveckling. Forskning har 
även visat barn i grupper där det är stor personalomsättning oftare går planlöst omkring utan 
att leka och aktivera sig tillsammans med andra barn (Kärrby 1992).  
 
Förskolans pedagogiska struktur blir heller inte stabil med många vikarier i verksamheten. I 
förskolor med många vikarier håller inte verksamheten den kvalitet som den borde utifrån 
förskolans styrdokument, utan det är färre aktiviteter med målfokus och det är mer fri lek utan 
närvarande vuxna, än vad det är i stabila arbetslag (Kärrby 1992). 
 

2.19 Förskolans miljö 
Det pedagogiska arbetet underlättas om det finns funktionella lokaler och välplanerad 
utemiljö. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som ska utmana och locka till lek och 
där miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Utomhusmiljön behöver innehålla 
både planerad och naturmiljö. Både inne- och utemiljön sätter ramar för den pedagogiska 
verksamheten och den behöver ses som en aktiv part i det pedagogiska arbetet. Det är även 
viktigt att personalen har en överblick över miljön och att den underlättar interaktionen mellan 
personal och barn och även samarbetet mellan personalen (Skolverket 2005). 
 

2.20 Barn som behöver särskilt stöd 
Barn kan behöva ha särskilt stöd under en kortare tid av sin utveckling eller under hela sin 
period i förskolan. Stödet kan se olika ut för olika barn och olika behov men även förskolans 
förutsättningar så som barngruppens storlek och sammansättning eller lokalers utformning 
kan göra att barn behöver mer eller mindre stöd (Skolverket 2005). Stödinsatser kan se olika 
ut och kan variera över tid, men det kan ske som personalförstärkning, handledning eller 
minskning av barngrupp.  
 

2.21 Samverkan mellan förskola och hem 
Inom ramen för de nationella styrdokumenten ska föräldrar få möjlighet att vara delaktiga och 
ha inflytande på verksamheten. Samverkan mellan förskola och hem ska bygga på 
ömsesidighet, öppenhet och respekt. Föräldrar och personal ska kontinuerligt föra samtal 
kring barnens utveckling och lärande. Personalen i förskolan ska vara ett stöd till föräldrar i i 
deras ansvar när det gäller barnens fostran, utveckling och växande och föräldrar har en 
betydande roll när det gäller att delta i och påverka förskolans kvalitet. Förskolan ska se till att 
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det finns olika forum för föräldrar att delta i förskolans verksamhet och ha reellt inflytande 
(Skolverket 2005). 
 
Föräldrar i förskolan ska vara väl informerade om verksamheten och sina barns utveckling. 
Föräldrarna ska även känna sig välkomna till förskolan att delta i verksamheten. En god 
samverkan mellan hem och förskola är en nödvändighet för att barns utveckling och lärande. 
Så en kvalitativ god förskoleverksamhet bygger på att samverkan med föräldrar prioriteras 
och anses angeläget (Kärrby 1992). 
 

2.22 Problemprecisering 
Utifrån syftet om att försöka fånga förskolans personal och lednings förståelse för vad kvalitet 
i förskola innebär har jag några frågor som jag vill försöka få svar på genom denna 
undersökning. 
 

• Vilka faktorer anser pedagoger och rektorer är viktiga för att kvalitet i förskolan? 
 
• Hur kan man arbeta för att förbättra kvaliteten i förskolan? 
 
• På vad sätt skiljer sig pedagogernas förståelse från ledningens förståelse för kvalitet i 

förskolan? 
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3. Metod 
 

3.1 Metodval  
Insamlandet av data har skett genom kvalitativa intervjuer som metod. I den kvalitativa 
intervjun är målet att få en nyanserad bild av de intervjuades livsvärldar (Kvale 1997). I en 
fenomenologisk undersökning är målet att försöka att få respondenterna att beskriva hur de 
upplever forskningsfrågan utifrån sin upplevelse och förståelse (Kvale 1997). 
 
En öppen fråga är av sådan art att den kan leda till flera svarsmöjligheter (Stensmo 2002). En 
öppen fråga ställs med omvänd ordföljd och inleds med frågeord som hur, vad, vem och 
varför? Intervjumetoden var en så kallad ”snöbollseffekt”, det vill säga att antalet 
respondenter i undersökningen inte är fastställt från undersökningens början, utan när det 
bedöms att datamängden är mättad så avslutas intervjuerna. 
 
Vid samtliga intervjuer har en Mp3spelare används för att spela in respondenternas svar, detta 
för att intervjuaren ska kunna koncentrera sig på respondenten och därmed ha möjlighet att 
ställa följdfrågor när så behövs (Stensmo 2002). 
 
Intervjuaren har använt sig av en intervjuguide (se bilaga) som anger de ämnen som ska 
belysas och därmed i vilken ordning de kommer att tas upp under intervjun (Kvale 1997).  

 

3.2 Urval 
Tanken om vilka personer som skulle ingå i undersökning var att båda personalkategorierna, 
barnskötare och förskollärare, i förskolan skulle representeras samt rektorer för förskolan. I 
urvalet har jag gjort ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga att jag valt ut personer som 
redan är kända för mig på olika sätt och som jag har lätt att tillgå. Respondenterna kommer 
från två kommuner i Värmland. Syftet är inte att jämföra kommunerna med varandra men då 
kommunerna har olika förutsättningar förekommer vissa skillnader som framkommer vid 
intervjuerna. Tre av respondenterna är förskollärare och en respondent är barnskötare och två 
rektor deltar. 
 
De som ingår i undersökningen är följande. 
 
1. Förskollärare, 35 år, arbetat i 15 år i förskola, arbetar med barn 1-5 år. Omnämns som 
respondent 1 i resultatet. 
2. Förskollärare, 33 år, arbetat i 3,5 år i förskola, arbetar med barn 1-3 år. Omnämns som 
respondent 2 i resultatet. 
3. Barnskötare, 41 år, arbetat i 19 år med barn, både i förskola och som dagbarnvårdare, 
arbetar idag i förskola med barn 1-3 år. Omnämns som respondent 3 i resultatet.  
4. Förskollärare, 44 år, har arbetat som förskollärare i 23 år, arbetar med barn 3-5 år. 
Omnämns som respondent 4 i resultatet. 
5. Rektor, 37 år, bakgrund som förskollärare och har arbetat som rektor i 5 år. Omnämns som 
rektor 1 i resultatet. 
6. Rektor, 48 år, bakgrund som förskollärare och har arbetat som rektor i 6 år. Omnämns som 
rektor 2 i resultatet. 
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3.3 Etiska övervägande 
Respondenterna har varit mer eller mindre kända för intervjuaren. De rektorer som ingår i 
undersökningen är intervjuarens kollegor och två av förskollärarna är tidigare kollegor, en av 
förskollärarna är medarbetare till intervjuaren. Samtliga intervjuade har blivit tillfrågade om 
deltagande i undersökningen och haft möjlighet att avstå om de inte känt sig bekväma i 
situationen samt fått kännedom om syftet med undersökningen. Då det gällde den 
förskollärare som är medarbetare till intervjuaren tillfrågades denne angående den påverkan 
som det kan innebära mellan chef och anställd. Förskollärarrespondenten ansåg inte att det 
inverkade på deltagandet i intervjun. Att intervjuaren har mer eller mindre nära relation med 
flera av respondenterna kan ha påverkat intervjuresultatet då intervjuaren kan brista i sin 
objektivitet mot respondenterna. 
 
Samtliga respondenter har vid intervju tillfällena meddelats att deras identitet inte kommer att 
avslöjas eller framkomma i rapporten.  
 
Samtliga intervjuer har Mptreats och efter det att utskrifter gjorts har de raderats.  
 

3.4 Genomförande 
Vid intervjuerna användes en Mp3-spelare som hjälpmedel för att spela in respondenternas 
svar. Att spela in intervjuerna är att föredra då man senare gör utskrifter av intervjuerna. Vid 
intervjutillfällena redogjordes för respondenterna att deras utsagor kommer att avidentifieras i 
rapporten och endast är till för intervjuarens minne vid resultat bearbetningen.   
 
Vid intervjuerna var atmosfären avspänd och öppet och intervjuerna blev mer som samtal. 
Den intervjuguide som användes i undersökningen var mer av en checklista för intervjuaren 
under intervjuerna, för att se att respondenterna talade och reflekterade över de begrepp som 
har betydelse för en förskolas kvalitet. Då respondenterna svarade på intervjuarens 
övergripande frågor framkom oftast många av intervjuguidens frågor och besvarades därmed 
automatiskt. Vid de tillfällen då inte respondenterna nämnde något kring ett specifikt 
fenomen, återgick intervjuaren till intervjuguidens frågor för att fördjupa samtalet. 
 
Intervjuerna varade mellan 45  minuter och 1,5 timme.  
 
Efter att intervjuerna har gjorts har respondenternas utsagor skrivits ut ordagrant, utifrån det 
Mptreade materialet. Detta för att underlätta då jag i mitt resultat har försökt att kartlägga 
mönster utifrån de svar respondenterna gett.  
 
Intervjusvaren har bearbetats för att försöka se mönster från respektive respondents utsaga 
och därefter kategoriserat svaren för att bilda sammanhang (Stensmo 2002). Att försöka att 
tolka den resultatmassa som intervjuerna lett till, kallas hermeneutik (Stensmo 2002). 
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
För att få reliabilitet i undersökningen har jag som intervjuare försökt att hålla mig neutral och 
att förhålla mig på liknande sätt vid samtliga tillfällen och tillrätta lägga miljön för att 
intervjuerna skulle kunna ske ostört och det har funnits tid avsatt så att intervjuerna fått avlöpa 
under den tid som har behövts.  
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För undersökningens validitet kommer att vara säker och trovärdig har jag försökt att fånga 
olika människors förståelse för samma fenomen i ett försök att säkerhetsställa validiteten. 
Validiteten svara på frågan om man mäter det man tror att man mäter.  Kvalitativ forskning är 
med det endast validerat om det resulterar i siffror (Kerlinger 1979 i Kvale1997).  
 
Att undersökningen ska hålla validitet har även att göra med hur undersökaren utför sitt 
uppdrag när det gäller undersökarens teknik och kunskap i att utföra intervjuer.  
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4. Resultat 
 
Vid intervjuerna med förskolepersonalen framkommer det att de på en övergripande nivå 
förstår kvalitet 1) som ett ”tillstånd” i verksamheten med specifika egenskaper samt 2) som 
förutsättningar som behövs för att detta tillstånd ska uppstå. Det som respondenterna uttrycker 
här kan vara yttre förutsättningar kring förskolans organisation som kan ha betydelse för hur 
förskolans kvalitet är och hur det respondenterna uttrycker mer som ett tillstånd förhåller sig i 
förhållandet till förutsättningarna. Förutsättningarna som finns i förskolan skulle därmed 
eventuellt generera i bättre eller sämre tillstånd i verksamheten. Respondenterna verkar inte i 
någon högre utsträckning skilja på dessa två aspekter av kvalitet i intervjuerna. På frågan om 
vad kvalitet innebär kan de uttrycka sig i termer av såväl kategori 1 och 2. När respondenterna 
skulle förklara vad god kvalitet inom förskolan innebär så omnämnde de flera områden som 
påverkar kvaliteten. Flera av respondenterna hävdade att storleken på barngruppen har en 
betydande roll för hur utfallet av kvaliteten på verksamheten blir.  
 
 Vid intervjuerna visar det sig att det finns en mening hos respondenterna att förskolans 
kvalitet uppfattas och förstås olika, beroende på vilket förhållande man har till förskolan som 
institution.  
 

4.1 Tillstånd i förskolor med god kvalitet 
 

4.1.1 Systematiskt förbättringsarbete 
För att en förskola ska hålla god kvalitet menade de intervjuade förskollärarna att struktur och 
systematik i planering, utvärdering, reflektion och dokumentation är viktiga faktorer. I detta 
sammanhang framkom en önskan om att det endast skulle vara en yrkeskategori, då det finns 
skillnader i hur de olika yrkeskategorierna värderar och förstår vikten av systematiken för att 
hålla en kvalitativ bra verksamhet.  
 
I arbetslag där man kontinuerligt för dialoger om verksamheten och sätter nya mål för arbetet 
och där man kommunicerar hur dessa uppfylls, var tecken på att förskolan har god kvalitet 
enligt rektorerna. Man ansåg att en målinriktad personal arbetar aktivt med läroplanen och 
med barnens behov för att nå målen.  
 
Rektorerna menade att för att verksamheten ska ha god kvalitet är det viktigt med 
förändringsbenägna pedagoger med engagemang och vilja i verksamheten. Personalens 
inställning till arbetet påverkar utförandet av uppdraget menade man också, det vill säga att 
de pedagoger som är engagerade och har ett intresse i sitt arbete, har tydliga mål för 
verksamheten som utgår från de barn som finns på förskolan. 
 
Svaren från rektorerna visade att det är viktigt med vuxna som är tillsammans med barnen i 
deras lek och aktiviteter.  
 

4.1.2 Lärande miljö 
När respondenterna talade om kvalitet så nämnde flera förskolans miljö som en viktig faktor 
för god kvalitet i verksamheten. En av respondenterna hävdade dock att en välplanerad 
förskolemiljö inte säger något om den inre kvaliteten av verksamheten. Denna respondent 
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hävdade flera gånger att miljön inte behöver vara så tillrättalagd eller så perfekt för att barnen 
ska kunna få en bra vistelse och att lärandet skulle bli sämre för att inte förskolans lokaler 
eller utemiljö är optimala. Denna respondent tyckte att det som är värdefullt för lokalernas 
utformning för att det ska kännas tryggt är att man som vuxen har överblick över lokalerna. 
De övriga respondenterna påtalade i större utsträckning att förskolans miljö var en viktig 
förutsättning för god kvalitet, både ute- och innemiljön. Man uttryckte här en önskan om stora 
rymliga lokaler med många små rum. Det finns för- och nackdelar med både stora rum och 
små rum hävdade en av respondenterna och en annan påpekade att det är viktigt att tänka på 
hur ljudnivån är i de lokaler man har, ur arbetsmiljösynpunkt för både barn och vuxna. En av 
de fyra respondenterna poängterade säkerheten mer än de andra. Utemiljön ansåg två 
respondenterna borde vara variationsrik med både planerade ytor och ytor som inte är så 
tillrättalagda, utan som är lite kuperade och med lite naturmaterial tillgängliga. Dessa båda 
respondenter menade att miljön ute ska vara stimulerande för barnen. En av respondenterna 
ansåg att det inte gör något med en kal utemiljö då barnen ändå leker utan att bry sig om de 
yttre förutsättningarna.   
 
Samtliga respondenter tyckte att för att skapa en god kvalitet i verksamheten för barnen så 
behöver den lärande miljön utformas så att den stimulerar och väcker barnens nyfikenhet. 
Barnen ska själva kunna hämta det material som de vill använda menade samtliga 
respondenter. 
 
Vad gällde förskolans miljö så skilde sig de båda rektorerna lite åt i vad de ansåg som viktigt 
ur ett kvalitetsperspektiv. Den ena rektorn talade visionärt kring förutsättningarna när det 
gällde utformandet av en förskola ur miljö synpunkt. Denna rektor önskade att det skulle 
finnas en verkstad för skapande verksamhet, ändamålsenliga utrymmen för övrigt och en 
rymlig hall. Denna rektor påpekade även vikten av en bra ljudmiljö. Den andra rektorn talade 
mycket om miljön ur säkerhetshänseende. Att lokalerna skulle vara anpassade och säkra och 
att det helst ska vara överblick över lokalerna. När det gällde utemiljön påpekade båda 
rektorerna att det är önskvärt om utemiljön är stimulerande för barnens lek. 
 

/…/ det ska finnas hörnor så att man kan gömma sig i hyddor 
kanske, eller buskage som man kan krya in och gömma sig i /…/ 
lite vatten och lite grus och lite gräs. Jag tror mer på kullar och 
så än på klätterställningar (Rektor 1). 
 

Även den andra rektorn uttrycker en önskan om att förskolans utemiljö ska innehålla många 
rum. Men denna rektor poängterar vikten av att ha vuxna som är med och har uppsikt över 
barnens säkerhet. Denna rektor hävdade att beroende på hur man ser på det är staketet runt 
utegården till för att skydda oss mot faror. 
 

/…/ om man ser till att staketet är till för att hålla faror ut eller 
för att stänga in, att vi inte ska komma utanför där det finns 
faror. Det är hur man ser på det och sen är det så att man vet att 
faror ändå kommer innanför staketet om det vill och vi kan inte 
skydda oss mot allt men just att vi har överblick och att man är 
med barnen på lite olika ställen ute och att inte de vuxna står i 
grupp /…/(Rektor 2). 
 

När det gäller den lärande miljön ansåg rektorerna att det är viktigt att personalen väljer 
material medvetet och att man har en tydlig pedagogisk miljö där var sak har sin plats. Den 
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ena av rektorerna påpekade att miljön måste vara föränderlig utifrån barnens behov och att 
miljön är inbjudande och stimulerar till lek, där barnen har möjlighet att använda det material 
som de önskar. Här menade rektorerna att det är även har betydelse vilken barnsyn som 
pedagogerna har i sitt utformade av den pedagogiska miljön. Här hänvisade den ena rektorn 
till Reggio Emilias tanke om miljön som den ”tredje pedagogen”.  
 

4.1.3 Föräldrars betydelse för kvalitet 
Föräldrar och samverkan med dem, samt deras syn på förskolan är en betydande del av 
förskolans kvalitet. Respondenterna uttryckte i intervjuerna att det är viktigt att skapa en bra 
relation med föräldrar där det finns bra dialoger och där man sätter barnen i fokus och där 
man arbetar mot samma mål, för barnets bästa. En av respondenterna tyckte att det är viktigt 
att förskolan och hemmen kompletterar varandra. En av respondenterna, som tidigare har 
arbetat inom privat förskola, menade att föräldrar inom kommunal verksamhet, inte är lika 
välkomna in i verksamheten och detta menar respondenten borde utvecklas för att höja 
kvaliteten. Två av respondenterna uttryckte mer motsatta uppfattningar till detta när de var 
mer tveksamma till föräldrars inflytande på verksamheten då det är, som de uttryckte, de som 
är professionella och kompetenta. 
 

Men sen det här när föräldrar ska vara med och inflytande så 
tycker jag att till en viss del så tycker jag det, men de har ju inte 
kompetensen och man har olika mål och man kan ha olika 
önskningar om vad man vill att barnen ska lära sig men man kan 
inte ha olika .. det ska ju va relevant för barnens mognad. /…/ 
Egentligen inte för om föräldrarna vill vara med mer då har de 
kooperativ då får de ha föräldrakooperativ. Men föräldrar är 
välkomna och de kan ta sig en dag för att vara med /…/ 
(Respondent 4). 
  

De intervjuade respondenterna reflekterade över hur de trodde att föräldrar såg på förskolan 
och dess verksamhet. Respondenterna uttryckte att de trodde att de flesta föräldrar inte var 
särskilt intresserade av förskolans pedagogiska verksamhet, utan föräldrar är nöjda om 
barnen får god omsorg under sin förskolevistelse och om barnen var nöjda och glada efter en 
dag på förskolan.  
 
Rektorerna ansåg att föräldrasamverkan är mycket viktigt för en god kvalitativ verksamhet. 
Den ena rektorn påtalade att föräldrasamarbetet idag är bra på förskolorna och att man har 
gynnsamma förutsättningar för ett bra samarbete då man har daglig kontakt i förskolan. Den 
andra rektorn sade att det är viktigt med en bra dialog mellan förskolan och föräldrarna men 
att föräldrar är mer eller mindre intresserade. Denna rektor hävdade även att 
föräldrasamverkan och föräldrainflytande kunde utvecklas ytterligare. Båda rektorerna 
menade att det finns en begynnande samverkan genom föräldraråd och inflytanderåd. Där 
kan föräldrar få ökat inflytande och bli delaktiga i arbetet med förskolans mål.  
 
Rektorerna trodde att föräldrarnas intresse handlar om att barnen har det bra på förskolan och 
om de känner sig trygga. En av rektorerna trodde inte att föräldrar är så intresserade av 
pedagogiken. Den andra rektorn menade att hon trodde att föräldrarna är nöjda om de får ett 
trevligt bemötande på förskolan och om de får den information de vill ha kring sitt barn. 
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I vad som utgör god kvalitet i förskolan tycktes det finnas en skillnad i respondenternas 
uppfattning utifrån respondenternas yrkeskategorier. Förskollärarna hävdade vikten av att 
arbeta mot målen i förskolans läroplan och att förstå vikten i uppdraget medan den intervjuade 
barnskötaren mer uttryckte förskolans yttre förutsättningar som en kvalitetsfaktor.  
 

4.1.4 Ledning och styrning 
Respondenterna betonade att ledningen har betydelse för den kvalitet en förskola har. Här 
menade respondenterna att ledningen behöver vara lyhörd och ha tillit till personalens 
förmåga och att ledningen även behöver även vara tydlig och medveten samt och ha kunskap 
om vad de talar om.  
 
Två av respondenterna menade att ledningen för förskolan har ett ansvar för de av personalen 
som inte förstår sitt uppdrag och där behöver insatser göras. Ledningen behöver också vara 
med och ifrågasätta verksamheten i större utsträckning och de har även en uppgift i att ge 
både positiv och negativ feedback till arbetslaget. 
 

/…/det är ju alltid bra att bli bekräftad på att det man gör är bra 
och det behöver inte vara ”åh vad ni är bra” utan det kan vara att 
det är bra och att ledningen är med och kollar upp det här med 
kvalitet också i verkligheten och inte bara på papper /…/ Men 
även att de kan säga att nu kanske ni får tänka på att göra det här 
och inte bara positivt utan ibland att man kan få något att tänka 
efter kring också (Respondent 3). 

 
När respondenterna uttryckte sig kring politikers syn på förskolan kvalitet fanns en undran 
över om politiker verkligen har förståelse och kunskap om verksamheten.  
 
När rektorerna talade om ledarskapets betydelse påtalade de vikten av ledarens intresse och 
arbete med kvalitetsfrågor och då i första hand med utvärdering och förbättringsarbete. En av 
rektorerna sade att det är viktigt att skapa möten för samtal med medarbetarna där man som 
ledning sätter igång processer. Denna rektor påtalade även hur viktigt det är att som rektor 
vara med och driva och där rektor själv måste vara medveten om vad den håller på med för 
att kunna arbeta med medarbetarnas förståelse och medvetenhet. Den andra rektorn menade 
att det är viktigt att ha en strategi för förändringsarbetets förlopp och tidsdisposition.  
 
När det gäller utvärderingar menade rektorerna att det är viktigt att man har tydliga riktlinjer 
för vad det är som gäller. En av rektorerna menade också att det måste finnas ett intresse från 
ledningen för de utvärderingar som medarbetarna gör där rektorerna behöver lyssna på 
medarbetarna och ställa krav och ge tydliga strukturer för att få systematik i processen. 
Denna rektor menade att hon får inta olika roller för att hjälpa och stödja medarbetarna i 
deras arbete. Här talade rektor om att hon ibland får vara projektledare och visionär men även 
kvarhållare. Båda rektorerna påtalar vikten av att hela förvaltningsledningen har samma 
inställning och förhållningssätt till utvärdering och kvalitetsarbetet och att det hela vägen 
finns tålamod och långsiktighet i det man gör. Den ena rektorn uttryckte att det är mycket 
kortsiktighet och tvära kast mellan olika områden. Och det tar energi och mycket leder 
ingenstans. 
 

/…/ lite ull för mycket skrik sa han som rakade grisen 
/…/(Rektor 2).  
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När rektorerna talar om politikers syn på förskolans kvalitet så menade de att politiker tänker 
mer ytligt och där effektivitet är ett viktigt ord. Rektorerna menar att politikerna ser god 
service, som att föräldrar får barnomsorgsplacering i tid och där trygghet är en 
kvalitetsindikator. En av rektorerna menade att det är en bristfällig dialog om vad som ska 
prioriteras och vad det ger för konsekvenser. Den andra rektorn påtalade att när en 
verksamhet inte fungerar bra och det kommer kritik, då reagerar politikerna. En av rektorerna 
menade att politikerna inte har tillräcklig kunskap om området. 
 

4.2 Förutsättningar för god kvalitet 
 

4.2.1 Personalens betydelse  
I svaren från förskolepersonalen framkom att god kvalitet i förskolan speglas i den personal 
som arbetar på förskolan. Här lyftes trivseln med arbetet som en faktor för hur man utför sitt 
arbete. Arbetsklimatet måste vara öppet. Där kommunikation och aktiv dialog förs gynnas 
kvaliteten positivt.  
 
En förskola med god kvalitet har personal som har barnen i fokus för sitt arbete och som 
bemöter barnen med respekt och som är aktiva i barnens lek och aktiveter.  
 
Den syn och den förståelse som personalen inom förskolan har för sitt uppdrag avgör hur de 
planerar och genomför den verksamhet de bedriver och det avspeglar sig även på hur de 
bemöter barnen. En av de viktigaste kvalitetsfaktorerna som framkom ur intervjuerna är 
personalens kompetens och utbildning. Det vore att föredra om all personal hade 
förskollärarutbildning men att det även handlar om personlig lämplighet för yrket, då 
utbildning inte garanterar att kvaliteten på verksamheten blir bättre. Då det finns barnskötare 
med stor kompetens för yrket och förskollärare som inte har den kompetens som behövs för 
det arbete som ska utföras. 
 
Respondenterna menade även att erfarenhet har positiv betydelse för utförandet av arbetet. 
Här menade man att mer erfarenhet borde betyda bättre kompetens. 
 

 /…/även om man har läst och fått utbildning så krävs det ju 
erfarenhet för att omsätta det i praktiken. Så dels att man som 
personal har jobbat med olika personal och olika barngrupper 
och den erfarenhet man själv får genom livet gör ju att man 
förhoppningsvis blir mer och mer kompetent och får kvalitet i det 
man gör /…/ (Respondent 3). 

 
När rektorerna uttryckte vad de ansåg var god kvalitet i förskolan så handlade deras synsätt 
på kvalitet om vuxnas förhållningssätt och den pedagogiska atmosfär som finns inom den 
enskilda förskolan. Rektorerna är överens om att personalen är avgörande för den kvalitet 
som verksamheten har. Här har förståelsen och synen på uppdraget samt synen på kunskap 
och lärande stor vikt för utförandet av arbetet. Den barnsyn som finns i förskolan speglar hur 
man bemöter barnen och att man ser barnen som egna personer. På de förskolor där 
kvaliteten inte är så bra, är det i huvudsak de vuxna som bestämmer. På sådana förskolor är 
det regler och rutiner som styr verksamheten och förhållningssättet till barnen. 
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Då tror jag att det är väldigt mycket regler och rutiner som ska 
följas och hållas efter och jag tror att det är mycket att barn ska 
och alla ska. Att det präglas av att det är de vuxna som har 
bestämt och barnen har inget inflytande och ingen kontroll på sin 
dag /…/ (Rektor 1). 

 
Rektorerna tyckte att erfarenheten är viktig för utförandet av uppdraget. Men att det inte är 
något som någon kan ha från begynnelsen, utan att erfarenheter kommer med tiden i yrket. 
Här visade svaren att erfarenheten måste tas tillvara, och att det sker reflektion över den 
erfarenhet man har för att dra lärdom av den. Man kan ha en lång erfarenhet inom yrket men 
kompetensen har inte utvecklats utan man har gjort samma erfarenhet många gånger. 
 

/…/ om man har tjugo års erfarenhet så kanske man har gjort 
första året tjugo gånger i repris /…/ (Rektor 2). 
 

4.2.2 Kompetensutveckling 
Respondenterna ansåg att kompetensutveckling är nödvändigt för att utveckla och förbättra 
kvaliteten i förskolan. Här uttryckte respondenterna en stark önskan om mer 
kompetensutveckling än vad de får idag. Barnskötaren som ingick i undersökning menade 
att om det fanns en kortare variant av förskollärarutbildningen så skulle hon kunna tänka 
sig att läsa vidare. Flera av respondenterna hävdade att behovet av kompetensutveckling 
måste komma från verksamheten och från arbetslagets bedömning av vad som behövs 
utvecklas. Här menade en av respondenterna att det är viktigt att hela arbetslaget deltar för 
att det ska ge ett bra utfall i verksamheten. En av respondenterna poängterade vikten av att 
kompetensutveckling för personal inom förskolan måste läggas på dagtid i större 
utsträckning än vad det gör idag.  
 

/.../ då är inte folk mottagliga för det och då blir det inte att man 
gör det heller för man orkar inte (Respondent 2). 

 
Respondenterna ger olika förslag på kompetensutveckling så som föreläsningar och läsande 
av litteratur som man sedan diskuterar i arbetslag eller med andra kollegor. Att träffa andra 
och diskutera är något som flera av respondenterna efterfrågar.  
 
Rektorerna uttryckte att de önskade att alla som arbetar inom förskolan hade lärarutbildning, 
då det ställs andra krav idag än för 15 år sedan och därför krävs en annan kompetens inom 
förskolan än tidigare.  Det framkom även från intervjuerna med rektorerna att i de arbetslag 
där man bara har pedagoger med lärarutbildning har man en annan kvalitet och där man 
aldrig behöver diskutera varför eller hur. 

 
/…/ man behöver inte förklara för andra hur, de är redan med på 
tåget från början och man måste inte förklara utan gå vidare 
direkt på finliret  om man nu säger så /…/ skrovet på skutan är 
redan byggt och där behöver man inte vara nere och rota utan 
man kan hålla på med mast och segel, med det roliga /…/ 
(Rektor 2). 

 
Kompetensutveckling sa den ena rektorn sker i alla möten mellan människor. Behovet av 
kompetensutveckling måste i första hand komma från arbetslaget och det de anser att de 
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behöver utveckla och förbättra. Den ena rektorn påpekade att det är viktigt att se 
kompetensutveckling som en process. Den andra rektorn uttryckte att det bör finnas en plan 
för hur kompetensutveckling ska användas och det behöver finnas en långsiktighet i 
planeringen. Kompetensutveckling kan vara föreläsningar men även litteraturläsning där man 
diskuterar tillsammans utifrån ny kunskap. Men här säger båda rektorerna att föreläsningar 
oftast är som tomtebloss. Det ger något för stunden men det slocknar snart och lämnar ingen 
åverkan på verksamheten.  

 
/…/en föreläsning en kväll det ser jag mer som ett tomtebloss, 
nåt som brinner fort och sen försvinner och sen är det ingenting 
kanske. Det tycker jag inte är någon kompetensutveckling. Jag 
ser det mer som nåt roligt man gör /…/ (Rektor 1). 

 

4.2.3 Barngruppen som förutsättning 
Samtliga respondenter uttryckte att barngruppens storlek har betydelse för den kvalitet som 
förskolan har.  Tre av fyra menade att barngrupperna borde minskas, men respondenterna 
hade svårt att säga en exakt siffra för vad ett lagom antal barn i en barngrupp borde vara. En 
av respondenterna tyckte dock att ett snitt på 12 barn vore exemplariskt och då med tre 
pedagoger. Samtliga respondenter var överens om att i de grupper där man hade småbarn (1-3 
år) borde antalet barn vara ytterligare färre per vuxen. Två av respondenterna uttryckte även 
att kvaliteten på verksamheten påverkas om barnantalet i gruppen är för lågt. Här menade 
respondenterna att ett lågt antal barn inte per automatik ger bättre kvalitet på verksamheten 
och som en av respondenterna uttryckte det är det avgörande för förskolans kvalitet vilka 
pedagoger som arbetar i verksamheten och dessa pedagogers inställning till sitt arbete. 
 

/…/ inte säkert att en stor barngrupp påverkar kvalitet. Det beror 
ju på hur arbetslaget är sammansatt och sammansvetsat och 
arbetar, det kan ju fungera jättebra. Du kan väl ha en barngrupp 
på 12 barn och ha ett helvete varje dag och du kan ha en på 18 
och du kan tro att du är i himmelriket varje dag. Det beror ju på 
hur man trivs tillsammans och ibland blir det bättre (Respondent 
1). 

 
Respondenterna framhåller även sammansättningen av barn som en förutsättning för att kunna 
ha en kvalitativ verksamhet. Här menade någon av respondenterna att en jämn fördelning 
mellan könen vore lämpligt. Och samtliga respondenter hävdade att det mest optimala vore 
om barngrupperna var åldershomogena. Att man skiljer mellan äldre och yngre barn. 
Respondenterna säger också att de barn som är i behov av extra stöd påverkar förskolans 
kvalitet. Tre av de fyra respondenterna, samtliga från den mindre kommunen, menade att det 
aldrig finns tillgång till resurshjälp till de barn som är i behov av extra stöd. 
 

 Jag tycker ju att det någon gång borde finnas någon chans till att 
få någon form av resurs i alla fall under en del av dagen och om 
nu inte den resursen kunde ägna sig åt det här barnet så kanske 
det är bättre att någon som är med hela dagen fick några timmar 
för den och att det fanns något slags stöd i alla fall (Respondent 
2). 
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Statsbidraget som utdelas till kommunerna för att öka personaltätheten inom förskolan, de så 
kallade Hallengrenpengarna är något som respondenterna uttrycker sin besvikelse över, då de 
inte tycker att det har skett någon förändring på personaltätheten i barngruppen.  
 
Rektorernas syn på barngruppers storlek handlade inte så mycket om antalet barn i gruppen 
utan mer om hur de vuxna organiserar verksamheten och hur sammansättningen av barn ser 
ut. Här påpekade den ena rektorn att personalgruppens sammansättning var mer betydelsefull 
än barngruppens storlek. Denna rektor menade att 18 barn på tre pedagoger är en lagom 
sammansättning. Men som denna rektor uttryckte det så bör det vara färre barn per vuxen när 
man arbetar med små barn. Här påpekade den ena rektorn att ett för lågt antal barn i en grupp 
inte heller är särskilt bra sett ur kvalitetssynpunkt. Denna rektor tyckte att det var önskvärt 
med jämn könsfördelning och att grupperna var åldershomogena. För barn med behov så 
uttryckte rektorerna att det fungerar olika i olika arbetslag beroende på de vuxnas förståelse 
för dessa barn och för hur de behöver organisera verksamheten och tillrättalägga den för att 
underlätta för dessa barn.  
 
När det gällde det riktade statsbidraget till förskolorna uttryckte rektorerna att de tyckte att 
det var positivt och påtalade att de hade använt pengarna till att öka personaltätheten på lite 
olika sätt. Den ena av rektorerna uttalade en oro för hur det riktade bidraget senare kommer 
att tillfalla förskolan, när det kommer att ingå i det vanliga statsbidraget. 
 

4.2.4 Förbättringar av det systematiska kvalitetsarbetet 
Respondenterna ansåg att man inom förskolan behöver arbeta vidare med för att förbättra 
kvaliteten och de hade flera områden som de ansåg vara nödvändiga att förbättra. En av 
respondenterna framhöll att det behöver arbetas med den generella förståelsen hos personalen 
för vad kvalitetsbegreppet verkligen står för. Det fanns delade meningar om hur långt det 
systematiska arbetet har kommit i förskolan, någon tyckte att det behövdes förbättras medan 
någon annan tyckte att det var väl utvecklat.  
 
En av respondenterna uttryckte att kvalitetsredovisningen har förändrat hennes förståelse och 
att hon nu kan se att den gynnar verksamheten och att man kan påvisa den kvalitet man har på 
sin verksamhet tydligare. En annan respondenterna sade att kvalitetsredovisningen är en viktig 
del, men att problemet är att inte all personal förstår syftet eller hur de ska gå tillväga.  
 
Tre av de fyra respondenterna poängterade att det är viktigt att mallen är tydlig och enkel, och 
som alla förstår. Och den av förskolerespondenterna som kom från den större av kommunerna, 
efterfrågade en mall som var enhetlig för hela kommunen. Samtliga förskollärare uttryckte 
betydelsen av att systematiskt utvärdera verksamheten för att se vad som kan utvecklas vidare. 
Barnskötaren uttryckte att kvalitetsredovisning är svårt och att den måste leda till något. En av 
förskollärarna sade att ordet kvalitetsredovisning upprör då man ska mäta det arbete man utför. 
 

/../ det känns ju jätte svårt att mäta kvalitet och när man säger 
det, mäta kvalitet så blir man grrr (som en tiger) taggarna ut, det 
är ju ingen industri. Jag tycker inte om, nej definitionen är inte 
bra. Men tanken är ju bra, det är ju för att se hur man ligger och 
hur man kan förbättra och så men just ordet /…/ Och man är inte 
van att värdera sig själv man gör inte det och har inte gjort det 
/…/ (Respondent 4). 
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Båda rektorerna var tydliga med att det systematiska kvalitetsarbetet behöver förbättras. Det 
är ett arbete som ständigt måste finnas med i det dagliga arbetet och inte bara ske en gång per 
termin. Det är nödvändigt att tala om vad man gör i verksamheten och där dokumentationen 
är en viktig del. Här menade den ena rektorn att det är något som medarbetarna måste 
förbättra. Rektor menade att det finns en ovana för att tänka mål, resultat, analys. Rektor 
menade att medarbetarna har svårigheter med att tala om vad de gör. Denna rektor menade 
även att personalen har problem med att värdera sitt eget arbete och sin egen arbetsinsats i 
förhållande till måluppfyllelsen. Här hade den andre rektorn samma erfarenhet och att 
medarbetarna måste byta fokus och se på pedagogernas insats istället för att utvärdera 
barnen. 
 

/…/ just det här med fokus på de vuxna och inte på barnen och 
det tycker jag också har blivit bättre och utifrån det här med 
svårtämjda barn som det stod i en kvalitetsredovisning eller i en 
annan, störande barn. Då blir man ju beklämd. /…/ 
Kvalitetsredovisningen ska vara ett arbetsmaterial för att sätta 
upp nya mål för att kunna gå vidare och det är ju väldigt viktigt. 
Det tycker jag också att personalen får mer insikt i faktiskt. Det 
är ju mål vi ska jobba mot och då blir det ju intressant för då ser 
vi ju oss själva och ha fokus på vad de vuxna gör, hur vi vuxna 
uppnår målen som vi ska utvärdera, inte barnen om de har nått 
målen. /…/ det är vi vuxna som får förändra (Rektor 2). 

 
Båda rektorerna hävdade att det är väsentligt att det finns riktlinjer och en tydlig mall och 
struktur för hur kvalitetsredovisningen ska se ut. Och det måste vara så pass enkelt menade 
en av rektorerna så att medarbetarna vet vad de ska skriva. Det är också viktigt menade 
rektorerna att kvalitetsredovisningen hänger ihop med läroplan, lokala arbetsplaner, mål för 
skolområdet och kommunala mål. Den ena rektorn påpekade att medarbetarna reagerar 
negativt på ordet kvalitetsredovisning . 
 
När rektorerna talar om vad de tyckte borde förbättras så menade de att det var det 
systematiska kvalitetsarbetet som behöver utvecklas. En av rektorerna poängterade att det är 
viktigt att även rektorerna samtalar kring kvalitet, för att öka sin egen medvetenhet för att 
kunna förmedla ut kvalitetstänkandet till medarbetarna. Den andra rektorn menade att 
kvaliteten kring dialogen och kommunikationen måste förbättras men även den pedagogiska 
dokumentation, där man måste lära sig att dra lärdomar om sin verksamhet och där rektor 
hävdade att pedagogerna måste bli bättre på att kommunicera ut läroplanens intentioner och 
att när man reflekterar så gör man det mot läroplanens mål. 
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5. Diskussion 
 
 

5.1 Genomförandet av undersökningen 
När det gäller hur genomförandet av undersökningen har gått tillväga och hur jag bedömer 
min insats i detta arbete kan jag ge både negativ och positiv kritik. Som undersökare anser 
jag det vara svårt att förhålla sig neutral och inte ge sig in i samtal med respondenterna, detta 
kanske är svårare då jag har använt mig av personer som jag redan känner och som jag har en 
relation till. Det kanske hade varit enklare med personer som man inte har mött tidigare och 
som där man inte vet någonting om personerna innan. Att jag ändå valde att använda mig av 
kända personer har varit praktiskt och sparat tid.  
 
Reliabiliteten i metoden tycker jag har varit bra och där anser jag att resultatet från 
intervjuerna har gett ett bra material. Det har blivit en sammanfattande bild av hur man inom 
förskolans verksamheter kan se på kvaliteten. För att försöka fånga en människas förståelse 
för hur något förhåller sig, tror jag att den kvalitativa intervjun är den metod som är mest 
lämplig, då man har tillfälle att låta respondenterna tala fritt kring ämnet och med hjälp av 
undersökarens öppna frågor ges möjlighet att tränga djupare ner i personens förståelse. 
 
Några av frågorna i den intervjuguide som jag hade utarbetat, verkade för några av 
respondenterna vara svåra att förstå. Detta kan bero på att jag har formulerat dem otydligt 
eller om det är sådana områden som respondenterna inte tidigare har reflekterat över.  
 
Att använda sig av Mp3-spelare har varit ett mycket bra hjälpmedel och det har varit enkelt 
att göra utskrifter ifrån det inspelade materialet. Att göra utskrifter av hela intervjuer gör att 
det framkommer sådant som man kanske hade missat om man gjort anteckningar, då man 
kanske mer selektivt väljer det man just för stunden anser viktigt. 
 
Undersökningens validitet anser jag nog vara god och jag tror att respondenterna har varit 
ärliga i sitt deltagande och svarat utifrån den förståelse de har kring ämnet. Jag gjorde 
bedömningen att sex intervjuer var tillräckligt för att få ett bra underlag, här kanske jag kan 
kritisera mig själv då jag eventuellt kunde ha gjort ytterligare någon intervju för att se om det 
har framkommit några andra perspektiv. Det jag borde ha reflekterat över och tagit hänsyn till 
i urvalet av respondenter vore att ha försökt att få någon manlig representant. Detta kanske 
hade gett någon ny infallsvinkel som jag nu inte kunde få fatt på då jag bara hade kvinnliga 
respondenter representerade.  
 
När det gäller om jag har lyckats med min hermeneutiska ansats att tolka respondenternas 
utsagor korrekt är svårt att avgöra själv och det är inget enkelt arbete att försöka förstå vad 
respondentens verkliga uppfattning är. 
 

5.2 Kommentarer kring resultatet 
 

5.2.1 Kompetens och erfarenhet 
Det som framkommer tydligast i det resultat jag sett från intervjuerna, är att det som 
definieras som kvalitet oftast handlar om de pedagoger som arbetar inom förskolan och deras 
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inställning till sitt arbete och vilket förhållningssätt som de visar mot barnen i verksamheten. 
Respondenterna talar om kompetens och utbildning och flera menar att det vore lämpligt att 
alla verksamma inom förskolan hade gemensam utbildning det vill säga det vore att föredra 
om alla vore förskollärare. Jag tänker då att det kanske är enklare att tala om uppdraget och 
förståelsen för det, om samtliga har en liknande bakgrund. Sen är det som Senge (2004) 
menar inte en garanti att alla har likadana kompetenser bara för att man har samma 
utbildning, utan vi knyter upp kunskaper på sådant som vi redan bär med oss i våra 
ryggsäckar och där har vi ju alla olika erfarenheter med oss. Men det är som en av rektorerna 
uttrycker det om att skrovet redan är byggt, att man har bättre förutsättningar med en 
yrkeskategori att komma till andra höjder i verksamheten om man från början är på samma 
nivå. Med olika utbildningar och erfarenheter som det är idag kan ett arbetslag vara ganska 
spretigt i förhållande till varandra.  
 
Många talar om erfarenheten som en viktig kompetens i utförandet av arbetet. Det kan vara 
så att det lätt att hävda att erfarenhet gör en person bättre rustad att möta upp de krav som 
ställs, men endast erfarenhet ger inte någon djupare förståelse för uppdraget. Scherp (2002) 
menar till och med att erfarenhetslärandet kan vara konserverande för individen, det vill säga 
att man hela tiden refererar till det som varit utan att ta hänsyn till varför saker och ting blir 
som de blir. Det är viktigt att ha 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 arbete de utför 
för att förbättra och förändra verksamheten efter dess behov.  
 
Det som hänger ihop med kompetens och erfarenhet är den personliga inställning man har till 
sitt arbete, det krävs lust och engagemang för att vilja anstränga sig att göra ett bra arbete där 
man kontinuerligt ser till verksamheten och barnens bästa.  
 
Det som Skolverket (2005), Kärrby (1992) och Johansson (2003) är eniga om är en 
avgörande faktor för kvalitativa förskolor är det förhållningssätt som pedagogerna har jämte 
barnen. Det är en förutsättning att pedagogerna möter barnen utifrån det som Johansson 
kallar barnens livsvärldar. Detta är respondenterna överens med forskarna om, vid flera 
tillfällen talades det om att personalen behöver finnastill för barnen och delta i deras 
aktiviteter och lekar. Min erfarenhet 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. 
 
Jag tror att det är en mix mellan engagemang, kompetens och förståelsen 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 arbetsinsats. Som ledare kan man mata sina medarbetare med kompetensutveckling 
men om inte personen i fråga vare sig är engagerad eller har förståelsen för vad man ska 
använda den nya kunskapen till så kommer det ändå inte att hända något i verksamheten som 
gynnar barnens utveckling eller som höjer verksamhetens kvalitet.     
 
Det är inte enbart den enskilda individens inställning till sitt arbete som påverkar 
verksamhetens kvalitet utan mycket hänger ihop med det arbetslag som arbetar ihop mot 
gemensamma mål. I grupper blir det olika konstellationer beroende på vilka personer som 
ingår. Det bildas kulturer som präglar sättet man umgås men även hur man bedriver sin 
verksamhet. Granström (2000) talar om arbetsgruppen som det optimala tillståndet för en 
grupp, här har alla samma inställning och mål med sitt arbete. Det finns flera orsaker menar 
Granström till att grupper utvecklas på ena eller andra sättet och hur gruppen fungerar 
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påverkar hur arbetet utförs och det är troligtvis så att gruppens medlemmar inte är medvetna 
om hur de agerar och beter sig. Gruppens medlemmar tilldelas också olika roller så kallade 
interaktionistiska roller, dessa roller spelar roll i gruppens rangordning med makt och 
underkastelse.  
 
Respondenterna framhävde vikten av god stämning i arbetslagen där det fanns ett öppet 
klimat för samtal och diskussion, med tanke på det resonemang som förts om kulturer och 
roller i arbetslag är det ingen lätt uppgift att tro att arbetslag bara ska fungera utan några som 
helst problem. Varje person har sin egenhet och tillsammans slås det ihop en mängd 
personligheter och egenheter och där det saker händer i mötet mellan dessa personer som inte 
alltid är så lätta att hantera för dem som ingår i gruppen eller för den som är ledare för 
gruppen.  
 

5.2.2 Ledningens betydelse 
Att vara ledare innebär att man har ett ansvar att försöka få medarbetarna att utföra det 
uppdrag som de har på bästa sätt för att verksamheten ska nå det uppsatta målet. Ledarens 
ledarstil och egenskaper påverkar hur ledaren lyckas i sitt arbete. Den ledaren som har ett 
nära samarbete med sina medarbetare (Abrahamsson 2005) får den största framgången. 
Respondenterna från personalgruppen efterfrågar att ha en mer ”närvarande” chef. Frågan är 
ju vilka förväntningar de egentligen har på sin ledare? Vad är det de vill att chefen ska se 
eller delta i? Någon menade att rektorn borde arbeta mer med dem som inte har förståelsen 
för uppdraget medan någon vill få bekräftelse och feedback. Det är ett oerhört svårt uppdrag 
som ledaren för en verksamhet som förskolan har, det är ofta många människor som finns i 
organisationen och som önskar olika saker av chefen och oftast är det troligt att rektorn har 
flera enheter och det innebär att rektor måste vara mobil mellan dessa enheter och det är 
tidsödande och inte heller lätttillgängligt. För en ledare som har sina medarbetare i samma 
byggnad blir det lättare att kommunicera dagligen och bli bekräftade mer ofta. 
 

5.2.3 Svårigheter  
Det som många arbetslag faller på är att de inte värdesätter och prioriterar att samtala och 
diskutera med varandra. Att prata om verksamheten och om den egna förståelsen för 
uppdraget är nödvändigt för att lära känna varandra och för att komma fram till en gemensam 
målsättning för verksamheten. Jag är övertygad om att för att förbättra kvaliteten både i 
förskola och i skola så behövs det fler planerade samtal och möten för utbyte av erfarenheter 
och tankar för att få människorna i verksamheterna att träffa andra och på det viset vidga sina 
förståelsevyer. Att föra samtal om hur man som pedagog själv agerar och tänker är något som 
upplevs som farligt och utlämnade, vi är inte vana vid att låta andra ta del av och värdera vårt 
tyckande. Här spelar än en gång ens personlighet in för hur man upplever att dela med sig av 
sina tankar och tyckande. Vissa människor har lättare än andra att uttrycka sig och vågar göra 
bort sig medan andra vill svara rätt och en del vill heller kanske inte stå för sina åsikter. En 
del människor är också väldigt tillbakadragna och blyga och har för den saken skull svårt att 
uttrycka sig för människor som de inte är helt kända med och det finns även människor som 
aldrig tar ställning eller uttrycker åsikter fast de arbetat i samma arbetslag under många år.  
 

5.2.4 Yttre förutsättningar 
De yttre förutsättningarna för en förskolas chanser att ha en god kvalitet på sin verksamhet är 
något som jag tycker mig uppfatta som många i förskolans organisation ofta använder som 
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ett argument för att något inte är tillräckligt bra. Det jag nu har kommit fram till i denna 
undersökning visar att respondenterna talade mycket lite om dessa som en förutsättning för 
god kvalitet. Det framkom att de har en viss påverkan men att det framför allt är hur 
personalen förvaltar de förutsättningar som finns för en förskola som utgör kvaliteten.  
 
Barngruppen är ju en av dessa yttre förutsättningar som oftast brukar vara ett dilemma för 
personalen. Hur många barn det än är i en grupp så verkar det för mycket, vad beror det på 
egentligen? Det framkom i intervjuresultatet att det var svårt att precis säga vad en ”lagom” 
stor barngrupp är, det enda som jag kunde se var tydigt var att personalen önskade grupper 
som var mer åldersindelade och att de minsta barnen i förskolan skulle vistas i en mindre 
grupp. Här hade Skolverket en åsikt om att 15 barn vore det bästa för barnens utveckling men 
som Kärrby (1992) säger så handlar det ytterst om hur de människor som arbetar inom 
förskolan förhåller sig till yttre förutsättningar och till de barn som finns i gruppen och hur 
man organiserar arbetet med barnen. Av egen erfarenhet vet jag att ett litet antal barn i en 
barngrupp heller inte förutsäger att verksamhetens kvalitet borde bli bättre. När barnantalet 
sjunker eller när det inte är ett tryck i verksamheten, sjunker personalens engagemang och 
motivation för att arbeta. Vid sådana tillfällen kan man som personal sänka sig ner till en 
nivå där man inte orkar eller skyller på att barnen leker så pass bra att man inte vill bryta. 
Kärrby (1992) har sett samma saker i sin forskning, att när barnantalet är litet tenderar 
personalen att interagera mindre med barnen och min erfarenhet säger att de vuxna tenderar 
att interagera med vuxna istället. 
 
Hur förskolans miljö är utformad kan göra arbetet i förskolan lättare eller mer svårarbetad. 
Om lokaler är anpassade och byggda för förskoleverksamhet ges en annan förutsättning än om 
man bedriver sin verksamhet i exempelvis lägenheter. Jag tror att alla som har anknytning till 
förskolan har en vision om hur det allra helst skulle kunna se ut, idyllen, men på många håll är 
det just bara en dröm och kanske ganska långt från verkligheten och då måste man ta sig an 
den miljö som man faktiskt befinner sig i och göra den till ett så gott alternativ som möjligt 
och skapa en lärande miljö för barnen utifrån de förutsättningar som finns. Detta gör att det 
kräver kompetens hos personalen i att kunna definiera vad en god lärande miljö är.  
 
Det som är en nödvändighet när det gäller förskolans miljö är att den ger personalen översikt 
för var barnen befinner sig. Miljön måste även vara säker, olyckor kan ju hända ändå men 
miljön ska vara planerad för att minimera riskerna.  
 

5.2.5 Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling verkar vara något som personalen i förskolan känner ett behov av och 
här menade respondenterna från personalgruppen att behovet för kompetensutveckling måste 
komma från arbetslaget och det är nödvändigt att hela arbetslaget deltar. Detta kan tyckas 
självklart på många sätt men det finns svårigheter ändå, fast hela arbetslaget har varit 
delaktiga i samma kompetensutveckling. Det är inte ovanligt, trots allas deltagande, att inget 
sker i verksamheten utifrån den nya kunskapen man fått sig tillägnat. Sandberg och Targama 
(2004) menar att det vi tillägnar oss när vi exempelvis är på kompetensutveckling är 
individuellt och har med den förförståelse vi har. Vi har alla olika förståelse och därmed 
tillägnar vi oss olika kunskaper fastän vi har hört och sett samma saker.  
 
Jag tror att många gånger vill personalen göra något roligt och annorlunda än vad de gör i 
den vardagliga verksamheten och då blir kompetensutveckling sådana guldkorn i tillvaron 
och man bryr sig kanske inte riktigt om vad kompetensutvecklingen egentligen handlar om. 
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För att de skrala kronor som finns till kompetensutveckling för personalen behöver ledningen 
verkligen planerar och kartlägga de behovs som finns för att verksamheten ska få den 
förbättring som den behöver. Det innebär att varje liten krona till kompetenshöjande insatser 
behöver förvaltas och investeras väl.  
 

5.2.6 Föräldrasamverkan 
När det gäller föräldrars insyn och delaktighet i förskolans verksamhet som en 
kvalitetsindikator så överensstämmer inte de nationella målen med hur verkligheten ser ut. 
Det fanns även en tveksamhet hos några av respondenterna i undersökningen till att låta 
föräldrar ha inflytande på förskolans verksamhet. Jag tror att det krävs mod och en 
professionell säkerhet i yrket för att man ska våga låta andra tycka om det arbete vi utför. Det 
är klart att inte föräldrainflytande ska vara ett forum där de ska kritisera allt vad förskolans 
personal gör men där tror jag att man kan hjälpa föräldrar att välja inflytandeformer som 
gagnar verksamheten och det kan bli en mångfald i tyckandet. Det är ju deras barn och deras 
barndom det handlar om och då borde man ta tillvara på deras åsikter på ett mer 
professionellt sätt. Jag har uppfattningen om att förskolans personal inte visar sina kunskaper 
för föräldrarna när det gäller barns utveckling och vilka strävans mål som förskolan arbetar 
mot. Dialogen mot föräldrar behöver oftare handla om pedagogiska frågor och dilemman än 
om schema - tider och galonbyxor.  

 

5.2.7 Systematiskt kvalitetsarbete 
Det systematiska kvalitetsarbetet ses som ett viktigt arbete för att förbättra kvaliteten inom 
förskolan. Här talade de intervjuade om vikten av att planera, utvärdera, reflektera och 
dokumentera. När det gäller att reflektera över sitt eget handlande så är det ingen självklar 
och enkel företeelse utan det krävs att man kan ha en viss distans till sig själv och våga se 
sina fel och brister likväl som de bra och kompetenta sidorna i ens utförande av uppdraget. 
Ordet reflektion har blivit lite av ett modeord inom förskolan och många framhåller vikten av 
att just reflektera. Men här tror jag många inte menar det som forskningen menar med att 
reflektera, när man allmänt talar om reflektion har jag en känsla av att det handlar om att se 
på det man gjort och utfört i verksamheten, jag tror sällan att man går djupare in i 
reflektionen och ser på sin egen roll och agerande som pedagog. Det är väsentligt med 
reflektionen, att lyfta bort tanken från görandet och se vad det är barnen lär av situationerna 
som uppstår.  
 
Det framkom i undersökningen att det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan är en viktig 
faktor för att förbättra verksamhetens kvalitet. Att arbeta systematiskt innebär att det ska 
finnas en kontinuitet i det arbete man gör och här kan man ju tänkta att om man utvärderar 
kontinuerligt varje termin så är ju det systematiskt, men här är jag övertygad om att det måste 
ske i det dagliga arbetet. Lika väl som man planerar för verksamhetens innehåll så behöver 
man utvärdera vad som verkligen blev gjort och varför utfallet blev som det blev, och 
därifrån dra lärdomar om hur man kan göra fortsättningsvis för att förbättra. Detta är något 
jag tror att förskolans personal generellt idag har svårt för, och att dessutom granska sig själv 
i sitt yrkesutövande är smärtsamt vissa gånger. Det finns heller ingen vana inom förskolan att 
man granskar de vuxnas arbete eller att det skulle vara nödvändigt att granska verksamhetens 
innehåll för att se om det håller den kvalitet man kan ställa utifrån styrdokumenten. Fast 
förskolan har haft en läroplan i snart 10 år så är den fortfarande inte ett aktivt dokument, 
många hävdar fortfarande att läroplanens innehåll är det samma som man arbetat med i alla 

 47



år och inget har förändrats. Man förstår inte att det är en annan syn på uppdraget och en 
annan syn på barnet än vad det tidigare varit inom förskolan och dess styrdokument. Här 
krävs det mer arbete från ledningens sida att penetrera och kräva av personalen att arbeta mer 
målinriktat än vad jag tror att de gör idag. 
 
I min undersökning kom ett resonemang kring utvärdering och då framförallt 
kvalitetsredovisningen att dominera samtalet kring systematiskt arbete. Här skiljer sig de 
kommuner som var representerade i undersökningen åt. I den ena kommunen har man under 
flera år haft en tydlig mall och arbetat grundligt med att värdera sitt arbete medan man i den 
andra kommunen inte har en gemensam mall för hela kommunen och den förskollärare som 
deltog i undersökningen från den kommunen hade en mer negativ syn på kvalitetsredovisning 
överhuvudtaget. Detta kan ju bero på att där man har arbetat aktivt med att värdera sin 
verksamhet och pedagogernas insats kanske man har lärt sig att se fördelarna med det och 
kan se att det verkligen gynnar verksamheten till det bättre.  

 

5.2.8 Vad är då kvalitet i förskolan för personal och ledning? 
Vad kvalitet i förskolan verkligen innebär verkar inte vara någon skillnad om man är 
personal i förskolan eller ledare för den. Det viktigaste är att det finns kompetenta och 
engagerade pedagoger som har ett gott förhållningssätt mot barnen där barnens utveckling 
och lärande står i fokus. Det låter enkelt och självklart men i verkligheten finns det mycket 
kvar att arbeta vidare med. Bland annat behöver förskolan arbeta mer med att sätta tydligare 
mål för verksamheten och att reflektera och dokumentera det arbete man utför så att det 
ligger till grund när man ska sätta nya mål.  
 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
När jag gjort denna undersökning och märker att föräldrars syn på förskolans kvalitet eller 
rättare sagt den tro som finns kring föräldrars uppfattning om förskolans kvalitet diskuteras 
blir jag nyfiken att undersöka hur föräldrar egentligen förstår förskolans kvalitet. Är det så att 
det finns fördomar om föräldrars förmåga att bedöma en förskolas kvalitet och har 
personalen och föräldrarna olika syn eller har de bara olika perspektiv? Föräldrar ska ha 
inflytande på verksamheten och är det inflytandet något som skulle kunna gagna förskolans 
utveckling av verksamheten?  
 

5.4 Förslag till fortsatt arbete med kvalitet i förskolan 
Jag föreslår att man inom förskolan arbetar mer aktivt med att definiera vad kvalitet 
verkligen innebär för förskolans verksamhet. Jag tror att man både i arbetslag och 
tillsammans med andra pedagoger vid andra förskolor behöver föra dialoger om vad det 
innebär att arbeta i förskolan och vad som krävs av en person som arbetar där. Ledningen har 
förstås ett stort ansvar att se till att dessa samtal kommer tillstånd och där ledningen är med 
och lyssnar på pedagogernas förståelse för kvalitetsbegreppet för att de ska kunna arbeta 
vidare med människors förståelse. För det är helt uppenbart ett nödvändigt arbete, att försöka 
få liv i och väcka människors lust och engagemang för sitt arbete och då måste man samtidigt 
arbeta med dessa människors förståelse för det viktiga uppdrag de har att medverka i barns 
barndomar och livsvärldar och där de ansvarar för dessa barns lärande och utveckling som 
kommer att spegla hela deras fortsatta liv och syn på världen och kunskapande.  
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Bilaga  
 
 

Intervjuguide  
Bakgrund: 
Ålder, antal år i yrket, utbildning. 
 
Berätta hur du ser på kvalitet i förskolan? 
 
Vad kännetecknar en förskola med god kvalitet? Vad kännetecknar låg kvalitet? Vad är det 
som gör skillnaden om en förskola har god eller låg kvalitet? Vad är kvalitet för dig? Skiljer 
sitt ditt sätt att tänka kring kvalitet från andras (personal, politiker, föräldrar etc)? 
 
Barngruppens betydelse: 
Hur påverkar sammansättningen av barn en förskolas kvalitet? Hur ser du på barn med 
svårigheter? Hur borde de få det stöd de behöver? Hur påverkas kvaliteten på verksamheten 
av storleken på gruppen? Vad är en ”lagom” stor grupp? 
 
Personalen betydelse: 
Hur påverkar personalens inställning till sitt arbete kvaliteten i förskolan? Vilken kompetens 
behöver personalen ha? Hur stor roll har utbildningen för en god kvalitet? Hur stor betydelse 
har erfarenhet? Kan du ge några exempel på hur ett arbetslag som uppnår hög kvalitet ser ut 
och arbetar? Hur anser du att kompetensutveckling borde genomföras? Vad tycker du vore en 
lämplig personaltäthet för att ge de bästa förutsättningarna för en kvalitativ verksamhet? 
 
Stadsbidragets (Hallengren resursen) betydelse: 
Hur ser du på stadsbidragets syfte till att det finns fler vuxna i förskolan? Upplever du att 
syftet uppfylls? Hur tycker du att stadsbidraget borde användas? 
 
Miljö: 
Vilka förutsättningar behövs i den fysiska miljön för att det ska vara optimalt för 
verksamheten? Hur anser du att en förskolas miljö behöver vara utformad för att skapa en bra 
lärande miljö för barn? 
 
Samverkan med föräldrar/vårdnadshavare: 
Hur uppfattar du att synen på samverkan med föräldrar/vårdnadshavare är inom förskolan? 
Hur anser du att en kvalitativ bra föräldrasamverkan borde se ut?   
 
Utvärdering: 
Hur anser du att man borde arbeta för att öka/förbättra måluppfyllelsen i Lpfö? Hur anser du 
att förskolan borde arbeta med kvalitetsförbättring?  Hur tycker du att det systematiska arbetet 
kring utvärdering/kvalitetsförbättring skulle se ut i förskolan? Vilken syn har du på 
kvalitetsredovisning? Hur anser du att man borde arbeta med kvalitetsredovisningen?  
 
Ledningen: 
På vilket sätt bidrar ledningen till god kvalitet?  
 
Utveckling: 
Vad anser du att man behöver förbättra/förändra för att kvaliteten i förskolan skulle bli bättre? 
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