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Abstract 

As the county councils assumed responsibility for early childhood, primary and secondary 

education in the 1990’s, local development and diversity was actively encouraged. At this 

time, the responsibility for operational quality improvement was even further decentralised 

and ultimately delegated to head teachers and teachers. Coincidentally, there was an increased 

demand for more qualified early years professionals and as early childhood education 

received its own curriculum, pedagogical documentation became an important tool for 

monitoring learning and development of children. In order to meet the increased 

requirements, pedagogical documentation has become a consistently used tool throughout 

early childhood education. The tool as a concept is however broad and usually comprises a 

variety of tools applicable to quality improvement in early childhood education. 

This dissertation focuses on investigating which methods within pedagogical documentation 

early years educators use to promote quality, as well as investigating whether there is a 

preference for certain quality improvement tools among the educators. 

Data has been collated by using online surveys with early childhood professionals as 

respondents. The collated data has been analysed by using the statistics software SPSS. The 

results of this study show that the tool that is assessed to offer most value to quality 

improvement in early childhood education is a strong presence of policy documents . 

Continuous note-taking from observations made by educators of children’s learning and 

development is an activity which particularly furthers the improvement process. Peer learning 

is also considered to be an important and appreciated tool for quality improvement. 

The conclusion drawn from the results of the study is that the tools and methods educators 

value the most in early years quality improvement are those that offer availability and conven-

ience.  
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Sammanfattning 
När kommunerna övertog utbildningsansvaret för förskola och skola på 90-talet uppmuntra-

des också förekomsten av lokal utveckling och mångfald och det var vid denna tidpunkt som 

ansvaret för kvalitetsutveckling av verksamheterna sköts ännu längre ut till att slutligen landa 

helt och hållet på rektorer och lärare. I samband med detta ökade krav på förskolans pedago-

ger och i samband med att förskolan fick en egen läroplan kom pedagogisk dokumentation att 

bli ett viktigt arbetsredskap för att följa barnens lärande och utveckling. Pedagogisk doku-

mentation har kommit att bli ett arbetsredskap som de allra flesta förskoleverksamheter an-

vänder sig av idag för att möjliggöra att detta krav blir till en realitet. Arbetsredskapet är dock 

ett väldigt brett begrepp som inbegriper flera olika verktyg som är användbara för att främja 

kvalitet och utveckling i förskolans verksamhet. Fokus för denna magisteruppsats har varit att 

undersöka vilka metoder inom pedagogisk dokumentation som förskolans pedagoger använ-

der sig av för att främja kvalitetsutveckling, samt att undersöka om pedagogerna bedömer att 

några verktyg är mer främjande än andra för förskolans utvecklingsarbete. 

Med hjälp av webbenkäter har ett informationsunderlag kunnat samlas in via yrkesverksamma 

pedagoger i förskolan. Den insamlade informationen har sedan analyserats med hjälp av sta-

tistikprogrammet SPSS. Resultatet i denna studie visar att de verktyg som bedöms som mest 

främjande för förskolans utvecklingsarbete är förekomsten av olika former av måldokument. 

Även att kontinuerligt föra anteckningar kring de observationer och iakttagelser pedagogerna 

gör kring barnens utveckling och lärande är särskilt främjande i denna process. Kollegialt 

lärande anses också vara ett viktigt och uppskattat verktyg som främjar utveckling. 

Av undersökningens resultat är slutsatsen att de verktyg och metoder som ligger pedagogerna 

nära till hands också är de som upplevs vara mest främjande för förskolans utveckling. 

 

Nyckelord: kvalitetsutveckling, systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation, 

kvalitetsutvecklande metoder 
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BAKGRUND 

Avgränsningar i undersökningen 

Till att börja med vill jag göra ett förtydligande kring de begrepp jag använder i min under-

sökning. När jag skriver verktyg är detta synonymt med dokument, metoder och redskap. Li-

kaså kommer jag härifrån och genom hela uppsatsen att använda mig av ordet förskolepeda-

goger eller förskolans pedagoger när jag talar om personal i förskolan som en grupp. När det 

är av betydelse att klargöra skillnader mellan de olika yrkeskategorier som finns inom försko-

lan använder jag däremot deras riktiga yrkestitlar. 

Inledning 

Såväl skola som förskola har sedan 1990-talet upplevt flera förändringar och reformer som 

ställt krav på verksamheterna av olika slag. Skolöverstyrelsen, som tidigare var den myndig-

het som bestämt över utbildningen i skolan centralt, avskaffades och ansvaret för utbildning i 

skolan decentraliserades från stat till kommun. Förskolan har inte varit med om samma för-

ändring då förskolans verksamhet aldrig varit statligt reglerad, utan alltid har reglerats av 

kommunala instanser – men har haft sin tradition och tillhörighet inom familje- och socialpo-

litiken istället för inom utbildningspolitiken. 1996 var det år som förskolan började länkas till 

skolan och lämnade Socialförvaltningen för att bli en del av det svenska utbildningssystemet 

och Utbildningsdepartementet. När kommunerna övertog utbildningsansvaret för förskola och 

skola uppmuntrades också förekomsten av lokal utveckling och mångfald och det var vid 

denna tidpunkt som ansvaret för kvalitetsutveckling av verksamheterna sköts ännu längre ut 

till att slutligen landa helt och hållet på rektorer och lärare (Lager, 2010).  

Förutom förflyttningen till Barn och Utbildningsförvaltningen förändrades förskolans förut-

sättningar på andra sätt. Resurser begränsades kraftigt och detta ledde till ökat barnantal i 

grupperna samtidigt som personaltätheten minskade. Denna ökade arbetsbelastning kom att 

påverka förskolan på många sätt. Gruppatmosfären och omsorgssituationer förändrades och 

det blev svårare att bemöta den förändrade tillhörigheten till Utbildningsdepartementet med 

de samtidigt minskade resurserna. Samtidigt fick förskolan en egen läroplan år 1998, vilken 

ställde krav på förekomsten av ett målinriktat arbete som krävde tid, kraftansträngningar och 

kompetens som inte fanns tillgänglig i så stor grad som det skulle behövas för att kunna ta sig 

an kvalitetsutvecklingsarbetet på ett tillfredsställande sätt (Lager, 2010). 

Med tiden växte olika kvalitetssäkringssystem fram för den kommunaliserade skolan. För 

förskola och skola kom detta att innebära att en årlig kvalitetsredovisning skulle lämnas in till 

Skolverket. Kvalitetsredovisningarna skulle vara så transparenta så möjligt, men ändå tåla 

granskning och mätning. Ett vanligt problem med detta sätt att redovisa kvalitet, d.v.s. en slut-

lig produkt som lämnas in en gång om året, var att den kontinuerliga och nödvändiga syste-

matiken för att följa kvalitetsutveckling kom i skymundan. Detta ledde till att regeringen i den 

nya skollagen (SFS 2010:800) plockade bort redovisningskravet och istället lade fokus på 

systematiskt kvalitetsarbete med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och analys (Lager, 

2010). 
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Precis som Lager (2010) redogör för är tid ofta en bristvara i förskolans verksamhet och 

denna upplevelse har jag även själv gjort mig som förskolechef. Tid för såväl enskild som 

gemensam planering och tid för såväl egen som gemensamma reflektioner. Många kommuner 

är fortfarande hårt belastade med sparkrav, vilket enligt min egen erfarenhet ofta leder till 

personalen i förskolorna upplever att ”tiden inte räcker till mer än att närvara i barngruppen”.  

Den Läroplan som gällt sedan 1998 reviderades 2010 och kom därmed att innehålla tydligare 

krav på att förskolläraren och förskolechefen ska verka för att följa upp, utvärdera och ut-

veckla verksamheten. För att möjliggöra detta behöver barns utveckling och lärande på för-

skolan dokumenteras, reflekteras över och analyseras (Skolverket, 2011).  

Vid samma tidpunkt trädde den nya skollagen i kraft och även här förtydligades kravet på 

systematiskt kvalitetsarbete och att ett sådant ska finnas både på nationell nivå, huvudmanna-

nivå, enhetsnivå och att föräldrar såväl som barn och elever ska ges möjlighet att delta i det. 

Dessa olika sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete ska dessutom dokumenteras (SFS 

2010:800, 4.kap). Detta lagliga krav på dokumenterat kvalitetsarbete av systematisk sort stäl-

ler förskolan i ett helt nytt perspektiv eftersom det samtidigt på många håll i Sverige gjorts 

besparingar inom förskolans verksamhet. Jag har tidigare hänvisat till Lager (2010) som redo-

gör för hur införandet av Lpfö 98 förde med sig ökade krav på förskolans pedagoger vad gäl-

ler tid, kraftansträngningar och kompetens, och sedan dokumentationskravet blev lagstadgat 

år 2010, läroplanen reviderades och förskolan kom att ses som en del av utbildningsväsendet 

har dessvärre besparingskravet på förskolan inte minskat. 

Upplevelsen av att ”tid tas från barnen” är enligt mina egna erfarenheter en upplevelse som 

blir ännu starkare, när kraven på dokumentation, uppföljning och utvärdering allt oftare gör 

sig hörda. Det är ju nu nästan 3 år sedan den reviderade läroplanen trädde i kraft och arbets-

sättet med att dokumentera barnen och verksamheten pedagogiskt för att kunna följa upp och 

utvärdera den är inte längre nytt, utan är nu en process som måste komma igång inom försko-

lan om den inte redan är igång.  

 

Framväxten av pedagogisk dokumentation i förskolan 

Pedagogisk dokumentation har kommit att bli det arbetssätt som har blivit kopplingen mellan 

barns utveckling och lärande, kunskap om den inre verksamheten och utvärdering. Elfström 

(2013) menar att redan inför Lpfö 98:s intåg i förskolans värld föreslog BOSK-kommittén i 

sitt slutbetänkande inför införandet av läroplanen att just pedagogisk dokumentation skulle 

vara ett lämpligt verktyg för att både kunna följa läroplanens intentioner om en utveckling i 

verksamheten, men också för att ge verksamheten verktyg för att verkligen kunna svara upp 

mot dess läromål. I den utredning som BOSK-kommittén (SOU 1997:157) la fram lyftes 

också fakta fram om dokumentationens historia inom barnomsorgen. Från början fungerade 

dokumentationer som ett verktyg för att följa barns psykologiska utveckling enligt förutbe-

stämda kategorier från utvecklingspsykologin. Någon pedagogisk koppling fanns inte, utan 

konsekvensen av detta sätt att använda dokumentation inom barnomsorgen blev att synen på 

barn från början präglades av vetenskapliga teorier om barns psykologiska utveckling istället 

för teorier om hur barn lär, vad de tänker och vilka hypoteser de har om omvärden (Elfström, 

2013). 
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Eftersom förskolans läroplan skulle riktas mot barns lärande, och eftersom förskolors arbete 

med uppföljning och utvärdering skulle komma att ställa in sitt fokus på ”hur barn lär”, me-

nade BOSK-kommittén att det vore önskvärt att utmana det tidigare sättet att använda doku-

mentation på för att istället använda metoden som ett verktyg för att kunna föra resonemang 

och reflektioner kring konkreta beskrivningar av barns lärande och utveckling. Trots detta 

förslag från kommittén år 1997 kom inte pedagogisk dokumentation att få sin stora genom-

slagskraft i förskolan förrän efter läroplanens revidering 2010 då förskolan samtidigt kom att 

omfattas av den nya skollagen, 2010:800 (Elfström, 2013). 

Implementeringsarbete av den reviderade läroplanen 

Vid den tidpunkt som förskolans läroplan reviderades 2010 – Lpfö 98/10 - valde en hel del 

kommuner att satsa på förskolans pedagoger och erbjöd omfattande kompetensutveckling för 

att rusta sina förskolepedagoger med rätt kunskaper, expertis och verktyg för att kunna ta sig 

an det nya kravet på pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. En hel del 

kommuner hade påbörjat kompetensutveckling kring pedagogisk dokumentation som verktyg 

för att synliggöra barns lärande och utveckling i förhållande till nationella mål redan innan 

revideringen. Skolverkets nationella utvärdering av förskolereformen anger att tio år efter 

läroplanens intåg i förskolan prioriterar mer än hälften av landets kommuner att kompetensut-

veckla sina medarbetare inom just pedagogisk dokumentation (Skolverket, 2008).   

Efter revideringen år 2010 fortsatte denna form av kompetensutvecklingsinsatser att öka. En 

sådan satsning gjordes bland annat i den kommun som jag själv idag har en anställning som 

förskolechef. De kompetensutvecklande insatserna här bestod främst i att handleda förskole-

pedagogerna ute i deras dagliga verksamheter för att etablera en förståelse för vad pedagogisk 

dokumentation kan innebära rent praktiskt och vilka olika tillvägagångssätt systematiskt kva-

litetsarbete kan växa fram ur. Dialogforum för just upplevelsen av att tiden inte skulle räcka 

till var också återkommande i dessa insatser.  

Framgångsfaktorer trots hinder 

Tidigare forskning om kvalitetsarbete i förskolan och omkringliggande ämnesområden, som 

t.ex. berör pedagogisk dokumentation, utvärdering eller hela kedjan med systematiskt kvali-

tetsarbete och syn på detta, är inte svårt att hitta. Oavsett vilket problemområde forskningen 

har ringat in och formulerat frågeställningar kring framkommer det i någon mån en rad hinder 

eller obesvarade frågor för att lyckas med att utveckla kvaliteten på förskolans verksamhet 

förutom det som huvudsakligen är undersökningens främsta syfte. Westlund (2011) som t.ex. 

skrivit en licentiatuppsats om två förskoleavdelningar med fokus på barns inflytande menar 

att ambitionerna med att arbeta målinriktat inte alltid går ihop med de organisatoriska om-

ständigheterna. Aktiviteter som planerats in i förväg får tidvis ge vika på grund av tidsbrist 

som har med barngruppernas storlek i förhållande till tillgängliga personalresurser att göra. 

Som en del av sitt resultat redogör Westlund för dilemman som uppstår vid de tillfällen som 

pedagogerna inte kan arbeta på de sätt de vill med barnen. Förutom ovan nämnda tidsbrist 

fungerar även meningsskiljaktigheter inom arbetslaget kring målet och det konkreta arbetssät-

tet kring detta som ett hinder. Likaså situationer där föräldrarnas önskemål strider mot det 

som barnen önskar göra och det som pedagogerna vill erbjuda barnen (Westlund, 2011).  
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Elfström (2013) har skrivit en avhandling om pedagogisk dokumentation och hur förskolans 

pedagoger med hjälp av dess användning får kunskap om läroplansrelaterade frågor som går 

att härleda till uppdraget om dokumentation, uppföljning och utvärdering. Som en del av sitt 

resultat kommer hon fram till att möjligheterna med att använda pedagogisk dokumentation 

som arbetsredskap för att synliggöra utveckling och lärande förutsätter att pedagogerna har 

verktyg som stöd för att kunna följa verksamheten och för att vid ett senare tillfälle tanke-

mässigt kunna återvända till den erbjudna aktiviteten för att kunna föra resonemang om den; 

observationsschema, uppföljningsschema, kamera för fotografering, kamera för att filma m.fl. 

(Elfström, 2013). 

Lager (2010) redogör för något liknande i sitt resultat. Under tidpunkten då hon skrev sin av-

handling fanns det hinder för stabilisering av förskolans kvalitetsarbete och de personer som 

intervjuades angav då att stabilisering möjliggjordes om de använde sig av en strategi som 

innebar att fokusera på ett verktyg att arbeta med vars syfte var att stärka kvalitetsarbetet och 

därmed öka förskolans kvalitet. 

Syfte 

Pedagogisk dokumentation har av ovan angivna forskare presenterats som ett verktyg i sig 

självt för att kunna följa och vidareutveckla kvalitet i förskolan, men det framgår även att 

denna metod bygger på att pedagoger har en anammad strategi eller hjälpmedel till hands, 

t.ex. dokument eller redskap av olika slag, för att optimera användandet av metoden. 

Utifrån ovanstående presenterad forskning vill jag därför undersöka vilka verktyg förskolans 

pedagoger bedömer vara betydelsefulla i deras arbete med att öka kvaliteten på förskolans 

verksamhet.  

Undersökningens relevans och bidrag 

Kvalitetsarbete i förskolan är idag något som det talas mycket om i förskolans värld. Begrep-

pet kvalitet har inte sällan olika innebörd beroende på vilken nivå i organisationen samtalet 

äger rum. Denna undersökning kan ses som ett bidrag till förskolechefer som har intresse av 

att få inblick i vad pedagogerna själva anser vara fungerande verktyg för att utveckla försko-

lan och öka dess kvalitet. 

Disposition 

I denna första inledande del av min uppsats har jag presenterat den bakgrund som ligger till 

grund för det som jag i mitt syfte vill undersöka vidare. Härnäst följer en andra del som består 

av ett längre avsnitt där jag presenterar ytterligare forskning och litteratur som kan kopplas till 

det jag har i fokus för min undersökning och som belyser området ytterligare för att skänka 

läsaren kunskap om de områden som legat till grund för utformandet av enkätfrågorna. 

Den tredje delen är ett metodiskt avsnitt där jag återger hur jag gått tillväga för att samla in 

underlag för undersökningen samt hur jag gått tillväga för att analysera detta material. 

I del fyra presenterar jag det resultat som jag har kommit fram till kopplat till mina frågeställ-

ningar. Resultatet för frågeställningarna redogörs för var för sig och därför följs varje sådan 

redogörelse av en egen sammanfattning istället för en sammansatt längre sådan.  
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Den femte och sista delen består av ett diskussionsavsnitt när jag för ett resonemang kring den 

forskning och den litteratur som jag presenterat kontra mina reflektioner över resultatet av 

undersökningen.  

Frågeställningar 

 

- Vilka verktyg bedömer förskolans pedagoger vara betydelsefulla i deras arbete med 

att öka kvaliteten på förskolans verksamhet? 

 

- Finns det verktyg som förskolans pedagoger bedömer som mer främjande än andra 

för förskolans utvecklingsarbete? 
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LITTERATUR OCH FORSKNINGSÖVERSIKT 

Inledning 

Här i min litteratur- och forskningsöversikt går jag djupare in på de fakta som jag har baserat 

min undersökning på. Jag redogör dels för vad kvalitetsbegreppet kan innebära för de olika 

aktörer som förskolan har att göra med, och dels för vilka olika arbetsmetoder som enligt 

Skolverket, forskare och andra aktörer anser vara särskilt intressanta att använda sig av för att 

främja utveckling och lärande i förskolans verksamhet. 

 

Jag har valt att börja med att presentera grundläggande förutsättningar för att uppnå kvalitet i 

en verksamhet; vikten av att ha uppsatta mål och gemensamma visioner för det vardagliga 

arbetet samt betydelsen av att diskutera sitt uppdrag och vad det är vi egentligen ska utföra för 

arbete på vår arbetsplats. Vidare övergår jag till att redogöra kring begreppet kvalitet och vad 

det innebär inom förskolan och att kvalitet i sig är något som vi alla tänker olika kring. 

Därefter fortsätter jag med att redogöra för begreppet systematiskt kvalitetsarbete utifrån vad 

skollagen, Skolverket och forskare kommit fram till vad gäller vilka förutsättningarna är för 

att ett systematiskt kvalitetsarbete ska kunna formas och fortleva. I detta avsnitt presenterar 

jag även vad Skolverkets stödmaterial och forskning berättar om pedagogisk dokumentation. 

Härnäst kommer jag in på vad begreppet ”Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” inne-

bär i förskolans verksamhet. En undersökning som genomförts i Jönköpings kommun presen-

teras här för att återge hur några förskollärare resonerar kring detta begrepp. I detta avsnitt 

kopplar jag även den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten med det syste-

matiska kvalitetsarbetet och den pedagogiska dokumentationen och hur dessa moment kan 

hänga ihop enligt bland annat forskaren Kerstin Rönnerman vid Göteborgs Universitet. I sam-

band med detta avsnitt fortsätter jag med att presentera några, enligt forskare, kvalitetsutveck-

lande arbetsmetoder som kan knytas till begreppet ”vetenskaplig grund och beprövad erfaren-

het”.  

Eftersom barns möjlighet till inflytande över den förskoleverksamhet de dagligen vistas i har 

förstärkts i läroplanen jämfört med i tidigare måldokument och kommit att bli ett eget kvali-

tetsområde att ta hänsyn till fortsätter jag med att presentera vad forskare har kommit fram till 

vad gäller just barns inflytande i förskolan. Eftersom även vårdnadshavaren enligt skollagen 

har rätt till att ha inflytande över utbildningen har jag valt att även redogöra för fakta från 

detta område.  

Då förskolans resurser främst består av människan och dess inneboende kompetens handlar 

den sista delen av min litteratur- och forskningsöversikt om de verktyg som dagligen hanterar 

tillsammans inom förskolan. Här går jag in på vad begreppet ”lärande organisation” innebär i 

förskolans verklighet och hur organiserandet för detta lärande kan se ut enligt forskare. 

Med kvalitetsutveckling i sikte 

Kvalitet är ett begrepp som vi alla definierar olika. Enligt Nationalencyklopedin (2014) bety-

der ordet kvalitet `god egenskap´.  Enligt Svenska Akademins ordlista (2014) betyder det 

´värde´ och ´god beskaffenhet´. Likaså är ordföljden ´systematiskt kvalitetsarbete´ något vi 
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har olika definitioner på. Håkansson (2013) menar att när någonting är systematiskt innebär 

det att något är ”planlagt, noggrant eller metodiskt” (s.18). I utbildningssammanhang innebär 

ordet ”systematiskt” i ordföljden ”systematiskt kvalitetsarbete” att det ska finnas någon form 

av planering som råder för det systematiska kvalitetarbetet. Denna planering ska ersätta de 

dokument som tidigare kallades för skolplaner och arbetsplaner, eftersom det inte längre finns 

något lagstadgat krav på att sådana ska finnas (Håkansson, 2013).  

Helhetsidé, målbild och arbete i grupp 

Scherp (2008) menar att varje målinriktad skolverksamhet bör ha en helhetsidé. En sorts mål-

beskrivning. Scherps beskrivning av vad en helhetsidé innebär är att skolledare och pedagoger 

har skapat sig en vision utifrån uppdraget och vad verksamheten vill uppnå för resultat med 

sin undervisning (Scherp, 2008). Vidare anser han att en helhetsidé ger energi i arbetet där det 

finns en utstakad inriktning som ger en handlingsberedskap till att nå visionen och målet. Han 

hävdar att helhetsidén får sin kvalitet genom att den skapas av medarbetarna tillsammans. 

Den organisation som vill utveckla sin verksamhet behöver en helhetssyn som synliggör alla 

delar av verksamheten. En ledare måste göra denna helhetssyn känd för hela sin organisation 

för att optimera möjligheterna att nå de för verksamheten uppsatta målen (Ljungberg & Lars-

son, 2012). Scherps teori om ”helhetsidé” stämmer bra överrens med Ljungberg och Larssons 

teori om helhetssyn. Det räcker inte med att skolledaren känner till helhetsidén, utan denna 

måste vara känd av samtliga personer som arbetar i den lokala verksamheten. En gemensam 

strategi måste skapas för att kunna möjliggöra att de gemensamma målen uppnås. Genom 

denna strategi stakar man ut en kurs och ställer in fokus på målbilden. “Att utveckla en stra-

tegi handlar inte bara om att bestämma väg, det handlar också om att välja. Att välja fokus, att 

välja vad som ska göras och att välja vad som inte ska göras”, (Ljungberg & Larsson, 2012, 

s.118). Scherp (2008) framhäver att om det inte finns en övergripande helhetssyn finns risken 

att varje fråga som uppkommer i verksamheten hanteras för sig själv som om den inte hörde 

samman med övriga händelser. För elever och medarbetare kan denna osäkerhet leda till 

otrygghet, menar han.  

Björn Nilsson (2005) menar att en grupp måste ha ett gemensamt mål i sikte för att kunna 

fungera optimalt som en grupp och inte gå åt olika håll. Gruppens samspel såväl som dess 

effektivitet är beroende av att gruppmedlemmarna är överens om vilka mål som gäller och 

vilka vägar gruppen planerar att ta för att uppnå dem. Nilsson beskriver mål som “ett slags 

ideal, en inre uppfattning om ett framtida och önskat tillstånd”, (s.46).  

Mål är det som får oss att tillsammans fokusera på det gemensamma arbetet. Uppsatta mål 

fungerar enligt Nilsson (2005) som motivationshöjare som leder till en vilja att arbeta till-

sammans i ett långsiktigt perspektiv. Genom att ha mål för sin grupp och den verksamhet som 

gruppen är aktiv i uppnås enighet och målen utgör även en mall att återvända till för att med 

jämna mellanrum värdera om det gruppen åstadkommer är bra eller inte (Nilsson, 2005). 

Detta kan ställas i relation till det jag skriver längre fram om förutsättningar för det systema-

tiska kvalitetsarbetet och vikten av uppföljning, utvärdering och analys. 
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“Om man inte vet var man ska, kan man inte heller gå vilse” är enligt Nilsson (2005) ett ut-

tryck som kan känneteckna den avsaknad av riktning och stadga som bristande målbilder kan 

leda till. En grupp behöver tid till att samtala om mål, tid till att konkretisera vad de betyder 

och innebär för varje medlem och vad de betyder för hela gruppen tillsammans. På detta sätt 

befästs målen i gruppen successivt. Dessa dialoger gör att gruppmedlemmarna får målen klara 

för sig och att det i längden blir lättare att organisera arbetet och fatta de beslut som behövs 

göras för att följa vägen mot målbilden (Nilsson, 2005).  

Kvalitet – något för betraktaren att avgöra 

Karin Lager (2010) har skrivit en licentiatuppsats om hur kommuner organiserar för kvalitet 

inom förskolan och av hennes studie framgår det att kvalitet är ett väldigt brett begrepp. Hå-

kansson (2013) menar att inom utbildningsvärlden är graden av måluppfyllelse i nationella 

dokument en definition av kvalitet, men att bedöma kvalitet utefter hur väl mål är uppfyllda är 

problematiskt inom förskolan. Lager (2010) anger i sin uppsats att det i många kommuner 

råder frågetecken kring vad måluppfyllelse av förskolans läroplans strävansmål innebär och 

hur dessa i så fall ”mäts”.  

Innebörden av kvalitet är dessutom olika för olika personer. Beroende på vilken yrkestillhö-

righet man har och vilken funktion man fyller i organisationen lägger man olika värderingar i 

begreppet kvalitet. Personal som arbetar direkt i barngruppen definierar inte per automatik 

kvalitet på samma sätt som ledningspersonal och troligvis har även föräldrar en helt egen åsikt 

av vad kvalitet i förskolan innebär (Lager, 2010). 

Även om det, som Håkansson (2013) nämner, kan anses råda en gemensam åsikt om att kvali-

tet är när man har god måluppfyllese i de nationella målen så framgår det av Lager (2010) att 

det också anses vara accepterat att varje kommun själv skapar en definition av begreppet kva-

litet. Åtminstone i förskolan där begreppet kvalitet är mer komplext då det inte kan mätas på 

samma sätt som i grundskolan. Lagers (2010) undersökning avslöjar att det inte råder ett givet 

kvalitetskoncept för förskolan, utan att begreppet kvalitet måste bearbetas och synliggöras 

genom dialog mellan de inblandade i varje kommun, d.v.s. på alla de nivåer där man är berörd 

av att ha en definition på vad begreppet innebär för förskolan.  

Kvalitet kan också ses ur ett serviceperspektiv och definieras som att verksamheten har klarat 

att leverera det förväntade till förskolans kunder. Förskolans kunder utgörs av föräldrar, men 

även om dessa tillhör samma kundgrupp kan det inte tas förgivet att alla föräldrar har samma 

definition av vad kvalitet i förskolan är (Lager, 2010). 

Ytterligare ett kvalitetsperspektiv är hur pass strukturerat personalen arbetar med läroplanen 

och hur de dokumenterar sitt arbete och utvärderar samt analyserar det och hur pass välut-

vecklade verktyg personalen har för att lyckas med detta arbete. Likaså anses utbildning och 

kunskap vara faktorer som höjer kvaliteten på förskolans verksamhet. Ju högre utbildning och 

större kunskaper förskolans personal bär på desto bättre verktyg har dem för att hantera sitt 

yrkesuppdrag (Lager, 2010). 

Oavsett vem som värderar vad kvalitet i förskolan har för innebörd, måste arbetet med att 

uppnå kvalitet beskrivas som en process bestående av olika delar varav utvärdering är en vik-

tig beståndsdel. För att överhuvudtaget få kunskap om kvalitet på den egna förskolan måste de 

som arbetar tillsammans tagit ställning till vad deras gemensamma definition av kvalitet är 
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eftersom kvalitetsarbete påverkas av bland annat vilken syn på barn man har, vilken kompe-

tens pedagogerna bär på och vilken grad av delaktighet och inflytande man vill ha och anser 

sig kunna ta kring verksamhetens innehåll (Lager, 2010). 

Förutsättningar för förekomsten av ett systematiskt kvalitetsarbete 

Före läroplansreformerna för skolan år 1994 hade det svenska skolsystemet regelstyrning som 

huvudprincip. Det skolsystem som råder idag, och dit räknas även förskolan sedan reformen 

2010, bygger istället på principen om mål- och resultatstyrning (Håkansson, 2013).  

Håkansson beskriver det tidigare styrsystemet som rådde i skolans värld, det som förekom 

innan 1994 och som huvudsakligen byggde på regelstyrning, på följande sätt:  

 

”…kontroll av regelefterlevnad…bygger – enkelt uttryckt – på antagandet att om 

reglerna följs så uppnås också målen. Mål för utbildningen har naturligvis även in-

gått i ett huvudsakligen regelstyrt skolsystem, men utvärdering av mål tillmäts inte 

så stor betydelse i ett sådant system”, (Håkansson, 2013, s.58).  

 

Vidare menar han att denna syn på regelefterlevnad också är en viktig byggsten i dagens sätt 

att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete även om skolan idag istället är mål- och resultats-

tyrda. Den Skolinspektion som finns idag ägnar sig till exempel åt att kontrollera att förskola 

och skola följer uppsatta och gällande regler för dagens utbildningsväsen. Håkansson menar 

också det är viktigt att ta med sig denna syn på regler ända ner på lokal nivå eftersom graden 

av måluppfyllelse påverkas av om reglerna följts eller inte. För att förtydliga sina tankar kring 

detta förklarar han att om regler inte följs blir det på lokal nivå, dvs.  i den enskilda enheten, 

svårt att analysera varför ett visst resultat uppmätts och därmed också svårt att identifiera 

kommande utvecklingsbehov, vilket ska vara relevant i förhållande till styrdokument och nat-

ionella mål samt krav och riktlinjer som inte står i strid mot de nationella målen. 

 

Håkansson (2013) tolkar det lagstadgade kravet på planering för systematik genom att reda ut 

en hel del begrepp som är vanliga i den process som vi inom förskola och skola benämner 

som ”kvalitetsarbete” och ”systematiskt kvalitetsarbete”. Författaren menar att för att full för-

ståelse för dessa begrepp ska råda bör de inblandade personerna, d.v.s. pedagogerna, förstå att 

detta arbete handlar om att följa olika processer. Planering, genomförande, uppföljning, ut-

värdering, reflektion och analys är exempel på några av de begrepp som alla ingår i flera olika 

processer i en förskola eller skolas kvalitetsarbete.  

Arbete inom utbildning i förskola och skola innebär att vi arbetar för att öka måluppfyllelsen 

inom våra nationella läroplansmål. Varje skolform har sin egen läroplan och utifrån denna har 

varje verksamhet plockat ut mål som verksamheten särskilt behöver utveckla, men även andra 

mål, vilka ska löpa parallellt med de utvalda utvecklingsmålen. 

 

 Vanligt är det att det ute i de lokala enheterna förekommer frågetecken kring vilka mål det 

egentligen är som de ska fokusera på i det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns ju så många 

olika. Håkansson (2013) poängterar i samband med detta dilemma att det inte finns någon 

vägledning i vare sig skollag, läroplan eller de allmänna råden för hur valet av mål ska hante-

ras ute i de lokala enheterna.   
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Det finns många olika processkartor att tillgå när det talas om hur vi uppnår kvalitetsutveckl-

ing och i skolvärlden är den modell som 

Skolverket tillhandahåller relativt bekant 

för de flesta pedagoger, ”SKA-modellen”, 

vilken syftar till att beskriva den process 

som systematiskt kvalitetsarbete innebär 

(figur 1). SKA i det här fallet står för Sys-

tematiskt KvalitetsArbete. Precis som Hå-

kansson menar även Skolverket att proces-

sen i det systematiska kvalitetsarbetet är 

cykliskt och att cykeln kan innehålla de i 

modellen ovan angivna frågorna. Varje av 

dessa frågor innehåller sedan i sin tur ännu 

fler moment och processer. 
Figur 1: SKA-modellen 

Källa: http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete (2014) 

Skolverkets SKA-modell är en form av hjul som visar hur processen hela tiden går runt utan 

att ha någon egentlig början eller något egentligt slut. Men förutsättningarna för att kunna 

arbeta så som SKA-modellen anger, d.v.s. med att kartlägga (Var är vi?), skapa en målbild 

(Vart ska vi?), planera, genomföra och följa upp (Hur gör vi?) och utvärdera (Hur gick det?) 

är att pedagogerna på förskolan har fastställa rutiner för hur de tar sig an det systematiska 

kvalitetarbetet och alla dess delar. Arbetslagen och den samlade personalstyrkan måste ta 

ställning till en rad olika frågor. T.ex. måste överenskommelser kring avstämningstillfällen 

göras. Rutiner måste upprättas vad gäller regelbundenhet, tider, vem som deltar etc. (Håkans-

son, 2013). 

Lager (2010)  redogör som en del av sin avhandlings resultat att olika former av modeller – 

cirklar, kedja, kvalitetshjul – kan fungera som en framgångsfaktor för en verksamhets kvali-

tetsarbete. Den struktur och systematik som en sådan modell tillhandahåller kan i sig själv ses 

som ett verktyg som håller ihop de olika delarna av kvalitetsarbetet. Dessa modeller symboli-

serar ofta ett årshjul, där det finns beskrivet vem som ska göra vad, i vilken ordning det ska 

göras och vid vilka tidpunkter det ska göras. Hjul av dessa slag bidrar med en känsla av en-

kelhet till ett oerhört komplext fenomen och Lagers resultat visar att det med hjälp av ett så-

dant upprättat hjul görs möjligt att få alla delar av kvalitetsarbetet att gå ihop för att lättare 

undvika att det förekommer löst hängande delar (Lager, 2010). 

Uppföljning, utvärdering och analys 

Uppföljning och utvärdering är två aktiviteter som är nödvändiga för att få till ett fungerande 

systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljning är en ständigt pågående process inom det systema-

tiska kvalitetsarbetet, medan utvärdering istället är något som sker vid särskilda tillfällen. 

Att följa upp sin verksamhet är detsamma som att samla in information och data om den. Den 

information som samlas in ska så neutralt som möjligt beskriva de pedagogiska villkoren för 

verksamhete, arbetet i riktning mot målen och det resultat som uppnås i förhållande till dessa 

mål och det arbete som gjorts. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete
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Utvärderingsarbetet som sker mer sällan bygger på den verksamhetsinformation från uppfölj-

ningsmomenten och de analyser de gjort i det momentet. I utvärderingen förekommer också 

ett moment som inte ingår i uppföljningsprocessen – bedömningsmomentet. Bedömningen 

består i att bedöma vad som utgör verksamhetens styrkor och svagheter och ta ställning till 

vad som kan identifieras till att vara i behov av utveckling och vilka insatser och åtgärder som 

måste till för det fortsatta utvecklingsarbetet (Håkansson, 2013). 

 

Pedagogisk dokumentation är ett välanvänt och uppskattat verktyg inom förskolan som an-

vänds med syftet att samla in information om den egna verksamheten. Genom den pedago-

giska dokumentationen synliggörs de pågående läroprocesserna i verksamheten. Pedagogisk 

dokumentation är ett arbetsverktyg som bygger på att pedagogerna granskar sin egen praktik 

genom att reflektera över den tillsammans (Skolverket, 2012). 

Förskolan är en komplex verksamhet och pedagogisk dokumentation är ett bra verktyg att 

använda för att bena upp denna komplexitet. Enligt Skolverket (2012) kan förskolans olika 

delar liknas vid en maskin där samtliga olika delar samverkar med varandra. Förutom barnen, 

föräldrarna och personalen förekommer det en rad olika andra komponenter i förskolan; lek-

saker, skapande material, möbler, mat, dokumentationer, böcker, inne- och utemiljöer m.m. 

Det förekommer också rutiner av olika slag, vanor, pedagogiska idéer, samtal och diskussion-

er. Drivmedlet till denna maskin utgörs av läroplanen. Det är denna som ger målsättningar för 

arbetet och därmed också denna som håller igång motorn. Genom att dokumentera de olika 

delarna av detta pedagogiska maskineri görs det möjligt att uppmärksamma relationerna mel-

lan barnen och allt det som pågår runtomkring barngruppen. Barnens behov, frågor, erfaren-

heter och engagemang synliggörs via dokumentationen. Det är vanligt att olika former av red-

skap används för att dokumentera det som pågår bland barnen, d.v.s för att fånga barnens lär-

processer och lärstrategier. Att få syn på det som sker i verksamheten genom att fotografera 

med kamera, att anteckna med papper och penna, eller genom att filma med filmkamera eller 

mobiltelefon det är vanliga sådana redskap. Det är inte bara de vuxna som ska dokumentera 

verksamheten, utan även barnen. Det material som barnen skapar kan också kallas för doku-

mentation, t.ex. teckningar som barnen ritat (Skolverket, 2012). 

Dokumentation innebär alltid att ta ställning till en rad olika val. Det finns en rad olika verk-

tyg och tekniker att använda sig av i dokumentationsarbetet. En del känner sig bekvämare 

med block och penna medan andra gärna fotograferar eller filmar. Övning ger färdighet och ju 

mer bekant pedagogerna är med en metod desto mer bekväma blir dem med att dokumentera. 

Oavsett vilket redskap som används finns det en faktor som är oberoende av detta val – Själva 

dokumentationsmomentet måste också planeras! När en aktivitet planeras i förväg måste även 

dokumentationen ges utrymme i planeringen. Vem av pedagogerna ska dokumentera? Vilka 

barn ska dokumenteras? Vilken fokusfråga ska dokumentationen ge svar på? (Skolverket, 

2012). 

Nästa steg i processen är sedan att använda den insamlade dokumentationen som ett bidrag till 

att utveckla verksamheten ytterligare. Detta görs genom att göra den pedagogisk. En doku-

mentation övergår till att bli pedagogisk dokumentation när den blir behandlad. Behandlad 

anses den bli genom att pedagogerna för samtal med barnen och med varandra om det insam-

lade materialet, vilket i sin tur gör att ytterligare frågor och resonemang blir synliggjorda. 
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Dessa faktorer och vidare reflektioner är av betydelse för hur pedagogerna senare väljer att gå 

vidare. Beroende på vilka analyser som görs av pedagogerna uppstår nya vägar och möjlig-

heter till andra läroprocesser och lärstrategier (Skolverket, 2012). 

 

Håkansson (2013) menar att analysarbetet i det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del. 

Förmodligen är analysen även avgörande för hur det fortsatta utvecklingsarbetet inom en en-

het kommer att te sig. Trots analysens betydelse finns det inom området systematiskt kvali-

tetsarbete inte några specifika angivelser på vad som egentligen är en bra analys och hur en 

sådan kan genomföras. Men Håkansson (2013) konstaterar att kvaliteten på en gjord analys 

avgörs av det material som finns tillgängligt för att kunna göra en analys. Ju mer innehållsrikt 

det insamlade materialet är – själva dokumentationen av verksamheten – desto mer djup kan 

analysen få.  

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

När den nya skollagen (SFS 2010:800) trädde i kraft år 2010 tillkom ett nytt krav på kvalitet 

för förskola. Enligt den nya skollagen ska förskolan bedriva en utbildning och en undervis-

ning som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Detta innebär att förskoleverk-

samheten ska bygga på den forskning som görs som kan relateras till förskolans uppdrag. Det 

innebär också att verksamheten kan bygga på den kunskap som pedagogerna i förskolan får 

eller har fått genom sin egen erfarenhet, de antaganden de gör och de slutsatser de drar 

(Kroksmark, 2014). 

Ett syfte med att lagstadga den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten är en 

förhoppning om att öka kvaliteten på den svenska förskolan och att därmed också utveckla 

pedagogernas yrkesprofession. Denna nya formulering i skollagen innebär att pedagoger i 

förskolan nu måste förhålla sig till vetenskap och forskning den egna dagliga förskoleverk-

samheten i större utsträckning än tidigare. Genom att pedagogerna skapar sig förståelse och 

ökar sin kunskap för vetenskapliga begrepp kan de lättare sätta ord på den tysta kunskap de 

bär på. Den vetenskapliga grunden i uppdraget kan även innebära att få kunskap om hur olika 

vetenskapliga modeller och redskap kan fungera som stöd för att på ett systematiskt sätt 

kunna göra analyser, reflektera och undersöka och lösa problem som uppstår i verksamheten 

(Wolf, 2013). 

Jönköpings kommun har låtit Wolf (2013) undersöka hur detta nymyntade kvalitetsbegrepp 

tagits emot i förskolan. Av undersökningen framgår att förskolan sedan lång tid tillbaka byggt 

på beprövad erfarenhet och att det under de senaste åren funnits ett ökat intresse för och större 

medvetenhet kring att forskning och vetenskap kan knytas an till förskolan såväl som till 

andra verksamheter. Det råder samtidigt en viss osäkerhet kring begreppet ´vetenskaplig´ och 

en anledning till detta tros vara att det är ett begrepp som inte berörts och diskuterats tillräck-

ligt mycket än inom förskolan. Det framgår även att det råder en rädsla i förskolan kring ve-

tenskap och forskning. Det kan ju visa sig att den egna verksamheten innehåller en stor del 

brister om den inte stämmer överrens med det som forskningen berättar, menar någon av in-

tervjupersonerna (Wolf, 2013). 

Ny vetenskap och forskning anses av de intervjuade vara en lättillgänglig vara idag eftersom 

det finns mycket att tillgå på internet. Tips och idéer på vad som kan vara intressant att för-
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djupa sig i får pedagogerna t.ex. via facktidningen och via föreläsningar som de blir inbjudna 

på (Wolf, 2013). 

En av de intervjuade pedagogerna efterlyser en större medvetenhet kring vikten av att till-

sammans reflektera och kritiskt granska den vetenskap och forskning man tar del av och att 

förskolechefen borde vara den som väcker dessa kritiska tankar hos pedagogerna. T.ex. ge-

nom att ge pedagogerna i uppdrag att reflektera över och granska den vetenskap och forskning 

de får ta del av, för att därefter ges tillfälle att följa upp det vid ett personalmöte. Genom att 

ges tillfälle till denna gemensamma reflektion, där pedagogerna kan göra jämförelser och 

lyssna på varandra, uppstår det krockar. Det är i dessa kollegiala krockar som pedagogerna 

upptäcker vad som fungerar med ens eget yrkesspråk och med den egna professionen och vice 

versa. Även pedagogisk dokumentation lyfts fram som en välfungerande vetenskaplig modell 

att arbeta efter när det gäller att följa barnens lärande (Wolf, 2013). 

 

Av diskussionsavsnittet i den undersökning som Jönköpings kommun gjorde framgår att pe-

dagogerna som intervjuades känner en större trygghet i den beprövade erfarenheten än till 

olika vetenskapliga teorier, även om vetenskap och forskning tillåts ta mer och mer plats i 

verksamheten. Pedagogernas uppfattning är att kvaliteten på förskolans verksamhet skulle 

kunna höjas genom att även utveckla den vetenskapliga grunden som den ska vila på, och det 

finns även en uppfattning om att begreppet som helhet måste fortsätta att lyftas till diskussion. 

Dessvärre framgår det av pedagogernas utsagor att det inte funnits någon avsatt arbetstid till 

att förkovra sig i vetenskap och forskning (Wolf, 2013). 

Nylund m.fl (2012) menar att pedagogens införskaffande av nya teoretiska kunskaper är något 

nödvändigt för att utvecklingsarbetet inom förskolan ska gå framåt, och han menar att detta 

fenomen inte är särskilt vanligt i förskolans kultur. Precis som Wolfs undersökning avslöjar 

menar även Nylund att återkommande uttalanden från pedagogerna är att det råder tidsbrist 

och brist på bra tillfällen för inläsning av litteratur.  

Beprövad erfarenhet som arbetsmetod 

När man talar om analys i samband med det lagstadgade systematiska kvalitetsarbetet inom 

utbildningsvärlden kan två olika delar identifieras. En del som blickar bakåt och en som har 

siktet inställt mot framtiden. Den del som blickar bakåt handlar om vad resultaten och 

måluppfyllelsen påverkats av och beror på, medan den framåtsyftande delen bidrar med tan-

kar kring vilka åtgärder som bör göras för att nå en förbättring av verksamheten och dess re-

sultat. Det underlag som analyserna bygger på kan t.ex. vara resultat som kan knytas an till de 

nationella målen, t.ex. förskolans utvecklingsmål kring kunskaper, värderingar och attityder. I 

förskolan kan detta underlag bestå av information som blivit synliggjort via barnintervjuer, 

observationer osv. En andra typ av underlag utgörs av faktorer som kan vara läroplansrelate-

rade men som inte i sig kan kallas för nationella mål. T.ex. kvaliteter i själva genomförandet 

av processer. Det kan här röra sig om värden som blir synliggjorda i samtal med föräldrar, i 

självvärderingar osv. En tredje form av underlag utgörs av faktorer som kan knytas an till 

forskning om vad som påverkar lärande och utveckling hos barn. Den analys som görs med 

anknytning till vetenskap och forskning kan anses vara vetenskapligt grundad. Den veten-

skapliga grunden består nämligen även i att jämföra data från sitt eget systematiska kvalitets-
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arbete med forskningsresultat (beprövad erfarenhet). Detta forskningsresultat kan t.ex handla 

om vilka faktorer som påverkar barns och elevers lärande och studieresultat. Det kan också 

röra sig om forskning som har inriktat sig på olika utvecklingsstrategier och vilket värde dessa 

kan ha för verksamheten. Analyser som görs utifrån egna erfarenheter, egna antaganden och 

egna slutsatser kan däremot anses bygga på en beprövad erfarenhet (Håkansson, 2013). 

 

Pedagogisk dokumentation är ett exempel på hur verksamheten blir synlig genom beprövad 

erfarenhet. Denna form av dokumentation är ett välkänt och uppskattat verktyg för att samla 

information om den egna verksamheten med syftet att kunna dra slutsatser kring huruvida 

verksamheten bidrar till ökad kvalitet och utveckling och lärande i högre grad än tidigare. 

Aktionslärande är en annan form av arbetsmetod med förankring i den beprövade erfarenhet-

en. Pedagoger i förskolan tar många olika beslut under en arbetsdag. Många av dessa beslut är 

så kallade impulshandlingar som har tagit form utifrån en upplevd situation i barngruppen där 

pedagogen behövt gå till handling. Dessa handlingar kommer många gånger till stånd utifrån 

tidigare tillägnade kunskaper som införlivats i vårt tankemönster och blivit en del av vår för-

trogenhetskunskap Söderström (2012). Våra handlingar formas alltså utifrån det vi redan vet 

och det vi har att förhålla oss till fram tills vårt nuläge och inte alltid utifrån en djupare viss-

het. Impulshandlingarna som blir pedagogens beslut utifrån aktuell upplevd situation är alltså 

ofta en slumpmässig handling utan egentlig eftertanke. När vi upptäcker att en och samma 

handling resulterar i något positivt som bidrar med ökad kvalitet kommer vi troligtvis att fort-

sätta agera på samma vis, men fortfarande utan att skänka det någon egentlig eftertanke. Detta 

sätt att utveckla sin undervisning eller sin verksamhet fungerar bra fram till dess att de egna 

erfarenheterna inte längre räcker till för att komma vidare i förbättringsarbetet. ”Erfarenhets-

lärande blir lätt konserverande och inte en källa till nytänkande…”, (Söderström, 2012, 

s.125). 

För att ett erfarenhetsbaserat lärande inte bara ska konserveras, utan även vara en källa till 

nytänkande behöver pedagoger och skolledare kunskap om hur de kan systematisera sina erfa-

renheter för att kunna tydliggöra den beprövade erfarenheten. Denna systematik kan bestå i att 

tillhöra ett arbetslag eller någon annan form av grupp som träffas regelbundet, och som byg-

ger på lagarbete för att öka möjligheten att stödja och utmana varandra och skapa möjligheter 

för att lära tillsammans och av varandra. För att denna form av lärande ska bli möjlig fodras 

det att pedagogerna kan sätta ord på den förtrogenhetskunskap de redan besitter för att kunna 

dela med sig av den och därmed också gör den tillgänglig för andra. (Söderström, 2012).  

Aktionslärande kan beskrivas som ett sätt att nyfiket närma sig de dilemman som vardags-

praktiken ger upphov till och därmed upptäcka det man inte redan har förståelse för. Aktions-

lärande är även ett arbetssätt som är menat att bidra med förbättrande förändringar på ett pla-

nerat och systematiskt sätt. Följande återger de steg som återfinns i Söderströms modell:  

 

1. Något upplevs som problematiskt och är i behov av förändring 

2. Problemformulering, behovsdefinition 

3. Kartläggning 

4. Slutsatser och lärdomar 

5. Åtgärder 
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6. Kartläggning 

7. Slutsatser och lärdomar 

8. Omformulering – Vad gör vi nästa gång? 

 

Det konkreta arbetssätt som modellen beskriver löper hela tiden parallellt med samtalande 

mellan de deltagande pedagogerna och kunskap tillförd utifrån, som t.ex. inläsning av littera-

tur eller deltagande i föreläsningar. Det är dessa faktorer som tillsammans gör gruppens indi-

viduella erfarenheter och kunskaper till en ny gemensam kunskap, vilken i sin tur tillför 

nytänkande till verksamheten och även kvalitetsutveckling i form av förbättringar av det som 

ursprungligen beskrevs som ett problem eller något som förbryllade Söderström (2012).  

Vetenskaplig grund som arbetsmetod 

Aktionsforskning är precis som aktionslärande en metod som bygger på gemensam reflektion 

kring förskolans verksamhet, vad som tar form och händer i den, varför just detta tar form och 

händer samt hur detta i sin tur kan utvecklas genom att agera på ett nytt sätt, d.v.s. tillföra nya 

aktioner (Nylund m.fl, 2012). Aktionsforskning som metod började få fäste i svenskt utbild-

ningsväsen redan för några decennier sedan och idag används den mer och mer med skolut-

vecklingssyfte (Rönnerman, 2012a). 

Att reflektion över sitt eget agerande i förhållande till läroplanen är något nödvändigt inom 

förskolans verksamhet började särskilt betonas på 90-talet då villkoren för förskolan föränd-

rades via den egna läroplanen. Det började då talas om förskollärare som en professionell yr-

keskategori med förmåga att kunna reflektera över sin egen praktik, kunna agera på ett fors-

kande sätt i sin verksamhet och därmed kunna skaffa sig aktuell kompetens för att kunna ut-

veckla verksamheten efter rådande behov. Kompetensutvecklingen skulle alltså ha sin botten i 

de problem som förskolepersonalen själva hade identifierat ute i sina verksamheter (Nylund 

m.fl, 2012). 

Det centrala i aktionsforskning är att det är ett samarbete mellan forskare och praktiker. Akt-

ionsforskningens grundprinciper bygger på att förskolepedagogen själv är den som bäst kän-

ner till och har kunskap om sin verksamhet och därmed är denne också den som bäst kan ange 

vilket område som är i behov av förbättringar. Precis som kvalitetsarbete i skolvärlden över 

lag är aktionsforskning en process med en tydlig början, men inte nödvändigtvis ett tydligt 

slut. När arbetslaget identifierat ett problemområde följer en process av planering av vilka 

aktiviteter barnen ska erbjudas, hur barnens ska följas i aktiviteterna genom observationer för 

att göra det möjligt för pedagogerna att upptäcka vad som händer, för att därefter analysera 

denna insamlade information och reflektera över den och diskutera den. Därefter börjar pro-

cessen om igen eftersom analyserna och reflektionerna ofta leder till att nya aktiviteter – akt-

ioner - planeras in och fortsätter enligt samma förlopp. Under den tid som denna typ av ut-

forskande av verksamheten sker pågår också en utveckling för det område som arbetslaget 

valt att lägga fokus på. Forskarens roll i det hela är att bistå med rätt form av verktyg och teo-

rier, vilka pedagogerna är i behov av för att på bästa sätt kunna studera sin egen verksamhet. 

Forskarens erfarenheter om vetenskapliga metoder blir då en stark tillgång. Forskaren har 

alltså en handledande roll vilken gör det möjligt för pedagogen att reflektera över, uttala och 
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lyfta sina funderingar kring den egna yrkesrollen och det egna yrkesområdet för både sig själv 

och för andra förskolepedagoger (Nylund m.fl, 2012). 

Författarna menar att teori är nödvändigt för att få inspiration och mentalt material för att i sin 

tur kunna åstadkomma en förändring av något som är i behov av att förbättras och utvecklas. 

Här har forskaren en viktig roll att fylla eftersom denne har stor vana av att läsa in sig på nya 

teorier och bedriva forskning enligt vetenskapliga metoder på ett sätt som förskolepedagoger-

na saknar. Det som pedagogen har hämtat in från sin vardag och reflekterat aktivt över blir en 

del av något större när det genom handledning kan knytas an till teori med hjälp av forskaren 

(Nylund m.fl, 2012). 

Ofta ligger det en tolkning i vad ´forskning´ och ´inläsning av teorier´ egentligen innebär och 

Rönnermans erfarenhet är att just ordet ´forskning´ av förskolepedagoger upplevs som något 

stort och märkvärdigt som inte är deras område att befatta sig med. Rönnerman hänvisar även 

till en forskare – Bridget Somekh – som menar att det faktiskt är just så, d.v.s. att lärare upp-

fattar forskning som något främmande och avskräckande. Men inhämtning av teori behöver 

inte vara så avancerat, menar författarna. Att delge varandra innehållet i en bra föreläsning 

eller innehållet i något bra man läst – bok, tidsskrift eller enstaka artikel – genom att lyfta det 

vid ett arbetslagsplaneringstillfälle eller ett handledningstillfälle är en god väg till att basera 

sin undervisning på vetenskaplig grund (Nylund m.fl, 2012). Förståelsen för de sammanhang 

som praktiken ingår i ökar dessutom när förskolläraren kan relatera sitt arbete till rådande 

styrdokument och aktuell forskning (Rönnerman, 2012b). 

 

Barns och föräldrars delaktiget och inflytande i kvalitetsarbetet 

Barns inflytande - förr och nu 

Läroplanen för förskolan – Lpfö 10 - betonar att barns inflytande är en central del av arbetet 

med demokrati på förskolan, och jämfört med tidigare uppfattningar om kvalitet i förskolan 

har barns inflytande kommit att bli något som ska dokumenteras, följas upp och utvecklas på 

av dem som arbetar på förskolan (Westlund, 2011).  

Men så har det inte alltid varit. Barnomsorgen har en lång historia bakom sig, i vilken kristen 

moral och lydnad har haft en stark prägel på förskolan. Under 1900-talets början, då kyrkans 

dominans i samhället började ifrågasättas, började dåtidens barnomsorg – barnträdgårdarna -  

i stället att eftersträva en miljö mer lik hemmets, där lek och uppfostran skulle stå i centrum. 

När tiden efter andra världskriget hade nåtts stärktes betoningen på demokratisk fostran allt-

mer. På denna tid levde folkhemsidealet i den svenska socialdemokratiska politiken och en 

strävan efter fördjupad demokrati blev framträdande i såväl förskola som skola (Westlund, 

2011) 

På 70-talet blev förskolan en viktig byggsten för samhället genom att förskolan då byggdes ut 

och möjliggjorde för fler föräldrar att börja förvärvsarbeta. På detta sätt hade förskolan under 

perioden ett dubbelt demokratiuppdrag; förutom att möjliggöra förvärvsarbete för föräldrarna 

och därmed även vara ett bidrag till ökad jämställdhet i samhället, utgjorde förskolan en in-

stans där barnen skulle möta demokratin på sin egen nivå. Förskolans verksamhet skulle inte 
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bara tillgodose barnens behov utan även forma barnen för framtida behov, dvs till samhälls-

medborgare med för tiden nödvändiga värderingar och kunskaper (Westlund, 2011). 

Det var också på 70-talet som demokrati började synas som ett inslag av förskolans verksam-

het även i styrdokumenten. Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) lyfter fram hur demokrati i 

förskolan kunde te sig i början av 70-talet. Främst kan det utläsas att fokus låg på vad barnen 

klarade av att bidra med till verksamheten beroende på ålder, t.ex. att låta barnen klä på sig 

själva redan från tidig ålder samt äta på egen hand utan att bli matade. Efterhand som barnen 

blev äldre ställdes det ökade krav i form av de äldre barnen kunde öka sin delaktighet genom 

att vara med och t.ex. duka eller planera aktiviteter. Av utredningen framgår även att stor vikt 

lades vid att barnen gavs möjligheter att påverka de regler som gällde för deras förskola, med 

syftet att dessa skulle upplevas som mer meningsfulla. Genom hela utredningen betonas även 

vilken viktig stödjande funktion de vuxna i verksamheten har eftersom det är dem som finns 

där för att hjälpa barnen att utveckla sina förmågor till ansvarstagande och självständighet 

(Westlund, 2011). 

 

I slutet av 80-talet blev Pedagogiskt program för förskolan det styrande dokumentet. Genom 

denna delades förskolans verksamhet in i områdena natur, kultur och samhälle. Samhällsdelen 

rörde dels närsamhället och vardagslivet och dels demokratifostran. Jämlikhet, solidaritet och 

ansvar var de begrepp som relaterades till demokratiuppfostran. Människors lika värde, rätt-

visa och solidaritet framhölls som grundläggande demokratiska värden. Begreppet 

´inflytande´ hade alltså på 80-talet ännu inte gjort sitt intåg i förskolans styrdokument, trots att 

Pedagogiskt program för förskolan tydliggjorde att ju äldre barnen blev desto mer involve-

rade i beslutsfattande skulle de vara och trots att programmet la vikt vid att förskolans inne-

håll skulle väljas utifrån de tankar och intressen som barnen förmedlade till de vuxna (West-

lund, 2011). 

Inte förrän förskolan fick en läroplan – Lpfö 98 – hittas begreppet ´inflytande´. Det finnes 

både som egen rubrik och dels är det direkt kopplat till demokratiuppdraget under rubriken 

´normer och värden´. På detta sätt genomsyras förskolan av inflytande på ett helt annat sätt än 

i de dokument som tidigare styrt verksamheten. När förskolans läroplan reviderades år 2010 

kom begreppet inflytande få en ännu tyngre innebörd för förskolan. I den nya läroplanen be-

tonas dessutom att barns inflytande ska dokumenteras, följas upp och utvecklas av arbetslaget 

och att förskolechefen ska organisera verksamheten på ett sätt som möjliggör barns infly-

tande. Inflytande är dock ett begrepp som är väldigt abstrakt och det upplevs på många håll 

vara svårt att översätta begreppet med konkreta handlingar. Det finns också svårigheter kring 

att det är de vuxna som har tolkningsföreträde av begreppet inflytande och när så är fallet le-

der det ofta till att det även blir dem vuxna som avgör om barnen har möjligheter att utöva 

inflytande eller inte. Det blir dem vuxna som avgör vilken kvalitet som verksamheten har 

kring barns inflytande eftersom det är deras värdering som gäller (Westlund, 2011). 

Lpfö 98/10 kopplar begreppet inflytande till dels demokrati, men gör även redogörelser för 

vad mer det kan innebära; att som barn ta ansvar, uttrycka sina åsikter, delta i samarbete, vara 

med och fatta beslut samt ha rättigheter och skyldigheter.  
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Det resultat som Westlund (2011) redogör för i sin avhandling har hon kommit fram till ge-

nom att ha gjort ett flertal observationer i med fokus på barns inflytande samt genom att ha 

intervjuat pedagoger kring begreppet. Hon har genom dessa undersökningsmetoder kunnat 

redogöra för vilka arbetsformer pedagogerna använder i sitt arbete med barns inflytande och 

vilka innebörder av begreppet inflytande som blir synliga genom dessa arbetsformer. 

 

 Att skapa handlingsutrymme för barn: genom att tex ha inspirerande material lät-

tillgängligt för barnen så att de själva kan aktivera sig utan vuxens hjälp, att kunna 

välja ut vilka ytterkläder som är lämpliga att ha på sig när det är dags att gå ut, att 

kunna lägga upp egen mat på tallriken eller ta mer mat utan att fråga om lov, att få 

göra saker i sin egen takt. 

 

 Att skapa tillfällen till samtal med barn: vuxnas aktiva deltagande i barnens aktivi-

teter ger ofta upphov till spontana samtal mellan barn och pedagoger. I dessa samtal 

skapar pedagogerna sig en uppfattning om barnens intressen på hemmaplan respektive 

på förskolan, vilket kan spinnas vidare på i verksamheten. Samtal under måltider och 

andra stunder där man naturligt samlas, särskilt när det rör sig om endast några få barn 

närvarande, ger upphov till vardagliga samtal som också kan avslöja mycket om bar-

nens tankar och åsikter. 

 

 Att stödja interaktion mellan barn: genom att vara en närvarande vuxen i barnens 

spontana lek har pedagogerna möjlighet att ge stöd till interaktionen mellan barnen. 

Den vanligaste formen av sådant stöd var när konflikter uppstod eller när utanförskap 

identifierades i gruppen. 

 

 Att planera utifrån barns behov och intressen: Barns inflytande synliggörs genom 

att pedagogerna i sin planering tar hänsyn till det som de uppfattar att barnen är intres-

serad av. Detta sätt att arbeta med inflytande är direkt relaterat till de samtalstillfällen 

som uppstår i vardagen. 

 

 Att skapa möjligheter för barnen att välja och bestämma: denna punkt delas in i 

fyra olika under kategorier – att ge barnen valalternativ, att fråga efter barnens förslag, 

att komma med erbjudanden och förslag till barnen, att uppmuntra initiativ som barnen 

kommer med. 

 Att ge barnen valalternativ: att låta barnen välja mellan ett antal av pedago-

gerna planerade aktiviteter, att låta dem välja vilket bröd de ska äta osv. Att 

göra barnen medvetna om att vardagen bjuder på många olika tillfällen som de 

själv har möjlighet att göra medvetna val i. 

 Att fråga efter barnens förslag: att ställa en öppen fråga till barnen om vad de 

önskar göra ger dem möjlighet att komma med spontana förslag, t.ex. vilken 

lek som ska lekas eller vilken sång som ska sjungas. 

 Att komma med erbjudanden och förslag till barnen: t.ex. att den vuxne pre-

senterar sin planering för barnen och gör det möjligt för barnen komma med 
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förslag till ändringar av planeringen eller gör det möjligt för barnen att avstå 

om den planerade aktiviteten inte upplevs lockande. Särskilt pedagoger som 

arbetar med de yngre barnen använder sig av denna kategori eftersom denna 

ålder kräver mer tolkning av en vuxen. 

 Att uppmuntra initiativ som barnen kommer med: barnen kommer med ini-

tiativ i alla möjliga situationer: vad de vill göra i samlingen, att de vill hjälpa 

till med olika sysslor, sätta igång egna lekar m.m. 

 

 Att ge barnen möjligheter att ta ansvar: att ge barnen möjlighet att hjälpa till med 

sysslor som ingår i pedagogernas rutiner. T.ex. hålla ordning på avdelningen, ansvara 

för att dela ut frukt, duka inför måltider, vattna blommor, ta aktivt ansvar för att de 

personaliga kläderna och sakerna placeras vid barnets egen plats i kapprummet, plocka 

undan efter sig när en lek är avslutad o.s.v. (Westlund, 2011). 

 

Westlund (2011) menar att en stor avgörande faktor för hur pass barnen har inflytande över 

sin vardag och den verksamhet de vistas i är hur mycket man som pedagog lyssnar på barnen 

och förmår att sätta sig in i deras perspektiv. Förmågan att kunna lyssna bygger på närvaro 

och samtal och Westlund menar att hon i sin undersökning identifierat samtal som en betydel-

sefull del av hur väl pedagogernas arbete med barns inflytande ter sig.  

Min egen tolkning är att vi i ovanstående redogörelse för vilka arbetsformer pedagogerna an-

vänder i sitt arbete med barns inflytande och vilka innebörder av begreppet inflytande som 

blir synliga genom dessa arbetsformer i samtliga kategorier kan se att närvaro och samtalande 

med barn är verktyg som möjliggör för ökad kvalitet i förskolans verksamhet. 

Föräldrarnas inflytande  

Under slutet av 1900-talet har förskolans ställning i samhället förändrats markant.  

Den offentliga sektorn har under de senaste tjugo åren förändrats från att ha varit en centralt 

regelstyrd verksamhet till att ha blivit en decentraliserad verksamhet som styrs genom mål 

och ramar. Tidvis tycks skolans vardag vara präglad av vad som är mest effektivt, hur vi säk-

rar kvalitet i våra verksamheter och hur vi gör för att utvärdera denna – både inom verksam-

heten och tillsammans med föräldrarna. Upplevelsen av att utbildning och omsorg i allt högre 

grad börjar bli en vara, där föräldrar, barn och elever är brukarna, tycks öka. Likaså går vårt 

utbildningsamhälle mot att först och främst blir bedömda efter dess effektivitet och hur nöjda 

brukarna egentligen är med verksamheten (Jensen & Jensen, 2008). 

Harju och Tallberg-Broman (2013) lyfter fram att samhälleliga förändringar tillsammas med 

globalisering och ökande segregation både inom länder och mellan länder samt dagens möj-

lighet för familjer att välja förskola och skola för sitt barn har medfört nya förutsättningar för 

samarbete mellan föräldrar och utbildningsväsendet. Föräldrarnas möjligheter till inflytande 

på sina barns vardag i förskola och skola har förr bara varit marginell och nästintill obefintlig. 

Idag har föräldrasamverkan däremot en lagstadgad ställning för delaktighet. 

 

Nya skollagen (SFS 2010:800) anger att vårdnadshavare ska ges möjlighet att medverka i 

kvalitetsarbetet på enhetsnivå, d.v.s. den förskole- eller skolenhet där ens barn är inskriven. 
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Vårdnadshavare ska enligt skollagen också erbjudas möjlighet till inflytande över utbildning-

en som erbjuds i enheten. För att göra detta möjligt ska det finnas ett eller flera forum för 

samråd, i vårdnadshavarnas fall ett forum där dessa kan informeras om stundande beslut och 

ges tillfälle att bidra med sina synpunkter innan beslut fattas (SFS 2010:800, 4 kap.). 

Läroplanen för förskolan - Lpfö 98 rev 10 - anger med liknande ord vilka former för samver-

kan mellan förskola och hem som ska finnas. Inom ramen för de nationella målen ska man 

som förälder ha möjlighet att påverka förskolans verksamhet och förutsättningarna för att 

detta ska vara möjligt är att förskolan i sin tur är tydlig kring verksamhetens rådande mål och 

innehåll (Skolverket, 2011). 

Riktlinjer som anges i förskolans läroplan är att förskolläraren bland annat ansvarar för att 

föräldrarna ges möjlighet att delta och utöva inflytande över verksamheten genom att göras 

delaktiga i konkretisering av målen i den pedagogiska planeringen samt att vårdnadshavare 

görs delaktiga i utvärdering av verksamheten. Vidare anges det att arbetslaget tillsammans 

ansvarar för att föräldrarna ges möjlighet till delaktighet kring det egna barnet. Bland annat 

via de vardagliga samtal förskolans personal har med föräldrarna om barnens trivsel, utveckl-

ing och lärande och genom de årliga utvecklingssamtalen. För hela arbetslaget anges även att 

föräldrarnas synpunkter ska tas i beaktande när det gäller planering och genomförande av 

verksamheten (Skolverket, 2011). 

 

Hur denna delaktighet och denna rätt till inflytande verkligen ter sig ute i verksamheterna kan 

vara väldigt olika, menar Harju och Tallberg-Broman (2013). Tallberg-Broman  (2013) tar 

upp att föreställningarna om denna samverkan och delaktighet dock är lika oavsett vilken för-

skola eller skola det är tal om, d.v.s. att föräldrarna nu anses vara nödvändiga partners för att 

göra det möjligt att nå upp till gällande målsättningar vad gäller barnens lärande, utveckling, 

hälsa och välbefinnande. Vad varje part, dvs förskola respektive vårdnadshavare, har för in-

ställning till detta ökade inflytande har Tallberg-Broman (2013) gjort en studie om. Denna 

studie visade att lärare både i förskola och skola upplever ett ökat krav på sig vad gäller för-

äldrarnas förstärkta rätt till delaktighet och inflytande och att många av lärarna anser sig sakna 

rätt kompetens för att kunna hantera såväl barnens/elevernas som föräldrarnas inflytanderät-

tighet. Samtidigt visade studien att föräldrarna själva hade låga förväntningar på vad infly-

tande och delaktighet kan innebära för dem. I studien framgick det också en markant skillnad 

i resultatet: föräldrarnas ekonomiska situation var en faktor som starkt bidrog till ökade för-

väntningar: åtminstone var det var lärarna själva upplevde. Slutsatsen som författarna drog var 

att ju mer resursstyrka föräldrarna bedömdes besitta, ju högre förväntningar uppfattades de 

också ha vad gäller delaktighet och inflytande i sina barns vardag på förskola och skola (Tall-

berg-Broman, 2013). 

Tallberg-Broman (2013) menar också att detta ökade inflytande som föräldrarna har kontra 

lärarnas upplevelse av att vara orustade för att hantera detta kan göra att många olika dilem-

man uppstår i föräldrasamverkan. Föräldrar ser ofta inte på dagens utbildningsväsen ur samma 

synvinkel och därför är det inte helt ovanligt att konflikter skapas mellan föräldrar, föräldrar 

och barn och även mellan förskolans och skolans antagna mål och de önskemål som föräld-

rarna själv har. 
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Att vårdnadshavare ska göras delaktiga i utvärdering av verksamheten är ofta också en rikt-

linje som kan möjliggöras på många olika sätt. Jonsdottir och Nyberg (Harju m.fl, 2013) me-

nar att forum där detta möjliggörs är bland annat föräldramöten och utvecklingssamtal men 

vanligt börjar det också bli att man som förälder uppmanas att fylla i enkäter för att utvärdera 

förskolans verksamhet. Jonsdottir och Nyberg (2013) anger även att förskollärare menar att 

deras upplevelse av föräldrars syn på inflytande och delaktighet många gånger stannar vid att 

de är nöjda med att veta att deras egna barn har det bra, men att det också finns väldigt enga-

gerade föräldrar som uttrycker önskemål som rör hela förskolan, förskolepersonalens arbets-

sätt och arbetsupplägg och har förväntningar på att personalen ska agera på dessa önskemål 

direkt. De påpekar även att föräldrarna visst har rätt till inflytande, men menar samtidigt att 

dessa måste ha förståelse och visa respekt för personalens kompetens och professionalitet och 

låta dessa behålla det pedagogiska ansvaret för verksamheten. Månsson (2013) berättar om 

och skriver att det idag råder en känsla av att man som pedagog på förskolan kontrolleras av 

föräldrarna eftersom det råder så många olika synsätt på vad inflytande och delaktighet som 

förälder egentligen innebär. 

Förskolan som lärande organisation 

Arbete i arbetslag är vanligare i förskolan och fritidshemmen än inom övriga skolverksamhet-

er. Forskning har visat att arbete i mindre grupper skapar goda förutsättningar för förändringar 

som leder till ökad kvalitet. Tillhörigheten i gruppen skänker trygghet och tillhörighet där 

professionella utmaningar blir föremål för drivkraft och där de olika kompetenserna i arbets-

laget tas tillvara på ett effektivt sätt (Blossing, 2008).  

Att personalen i förskolan ska arbeta i arbetslag har funnits inskrivit i såväl den dåtida Peda-

gogisk planering för förskolan som den nutida Lpfö 98/10 (Myndighet för skolutveckling, 

2003). Tillskillnad från de andra skolformerna står det klart och tydligt i förskolans läroplan 

vad som förväntas av arbetslaget för att nå målen, till exempel att de ska samarbeta för att 

främja utveckling, lärande och lek hos barnen (Skolverket, 2011). 

Under de senaste decennierna har betydelsen av förekomsten av lärande organisationer rotat 

sig allt mer inom organisationsteorier och Scherp (2002) menar att även skolvärlden behöver 

bygga upp en lärande organisation. Förändringstakten inom förskola och skola blir högre och 

högre och förekomsten av en inre lärande organisation i den egna lokala verksamheten kan ge 

en högre beredskap och bättre förutsättningar för verksamheten att hantera de pedagogiska 

utmaningar som den dagligen ställs inför. 
Då förskolan såväl som övriga skolverksamheter möter en verklighet som är en produkt av 

den allmänna samhällsutvecklingen, politiska beslut och reformer måste det finnas kompetens 

för lärande hos de pedagoger som arbetar inom förskolan. Denna kompetens måste dels finnas 

inneboende hos varje individ, men också på gruppnivå då förskolan utgörs av olika arbetslag. 

I förskolan finns en stor mängd tyst kunskap som skapats utifrån de erfarenheter som de olika 

pedagogerna gjort sig. I en förskola som möter verklighetens snabba utveckling måste det 

finnas en förmåga att utnyttja denna tysta kunskap och ta tillvara på de erfarenheter som en-

skilda personer besitter. Parallellt med detta måste det finnas en insikt hos pedagogerna att det 

finns ett behov av att ”lära sig att lära” i dagens förskola (Gotvassli, 2002, s.116). 
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Rönnerman (1996) menar att förskolan bör ses som en lärande organisation där pedagogernas 

kompetens och förmåga att följa med i förändringar utgör en stor del av själva verksamhetsut-

vecklingen. Med dessa kompetenser ska pedagogerna både kunna använda sig av befintlig 

kunskap inom yrket, men också vara skapare av helt ny kunskap. Att reflektera över och besk-

riva den egna praktiken leder till ökad förståelse och utveckling av verksamheten. För att 

dessutom möjliggöra att detta kunskapande sprids till kollegor behöver pedagogerna utveckla 

former för dialog och erfarenhetsutbyte (Rönnerman, 1996). 

Gotvassli (2002) menar att den pedagogiska ledningen har ett stort ansvar för huruvida peda-

gogerna i verksamheten inte bara lär sig något nytt, utan även att de lär sig att lära. Författaren 

menar att det går att urskilja två olika former av lärandekulturer inom pedagogisk ledning - 

reproduktiv respektive produktiv. Den reproduktiva ledningen har siktet inställt på färdiga 

kunskaper som kan införlivas i verksamheten. Den produktiva ledningen är desto mer angelä-

gen om att skapa nyfikenhet och reflektion än att hitta fram till ett ”rätt” svar. Kunskap finns 

givetvis med som en del även i den produktiva ledningen, men den egna reflektionen tillsam-

mans med kunskapen anses vara mer värd än enbart kunskapen. Produktiv och reproduktiv 

ledning kan liknas vid en frågekultur respektive en facitkultur. En förskola i vilken det råder 

en frågekultur har större förmåga till reflektion kring det som händer i vardagen och har ofta 

en personalstyrka som är mer inriktade på förändring och nyskapande. Till skillnad från den 

förskola där det råder en facitkultur. Facitkulturen vill bibehålla det välkända och stabila och 

vardagen ska helst förbli densamma som den alltid varit (Gotvassli, 2002). 

En kultur, där det finns en öppenhet för nytänkande och förändring, skiljer sig från de icke-

lärande organisationerna genom att de involverade på ett mer medvetet och systematiskt sätt 

lär sig att lära genom att lära både i och om och av vardagsverksamheten på såväl individ-, 

grupp- som organisationsnivå. Detta sätt att ta till sig och reflektera över vardagshändelserna 

skapar en lärande organisation genom att de lärdomar som görs ger upphov till nya kunskaper 

genom att de verbaliseras, problematiseras och diskuteras i hela gruppen. Både på indivueull-

nivå, gruppnivå och i hela organisationen (Scherp, 2002). 

 

Studiens utgångspunkter 

Utifrån ovanstående presenterad forskning och litteratur har jag valt att i min undersökning 

bland annat utgå ifrån de fakta som handlar om betydelsen av förekomsten av mål och strate-

gier för verksamheten, samt ifrån den pedagogiska dokumentationens komplexitet. Under 

inläsningen av litteraturen har jag fått ökad förståelse för hur omfattande begreppet ’pedago-

gisk dokumentation’ är och att denna metod hör ihop med en rad andra begrepp som har bety-

delse för kvalitetsutvecklingen i förskolans verksamhet; samtal, dialoger, läroplanen, att fånga 

lärande, att få syn på varianser i verksamheten och att lägga upp nya strategier etc. Dessa be-

grepp i sig finner jag intressanta att undersöka och därför har jag valt att även fokusera på hur 

förskolan som lärande organisation bedöms vara främjande för kvalitetsutvecklingen. I forsk-

ningen och litteraturen har det även tagits upp att lärande för de som arbetar i förskolan före-

kommer dagligen. Både omedvetet i form av dialoger av olika sort, och medvetet i form av att 

knyta an sitt arbete i barngrupp till forskning och beprövad erfarenhet.  
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METOD 

Metodval 

Lantz (2011) anger att primärdata kallas den data som samlas in för första gången och är spe-

cifikt just för en speciell undersökning. Eftersom den data som ligger till grund för min under-

sökning samlats in specifikt för att skänka svar på mina frågeställningar utgörs den av sådan 

primärdata. 

För att samla in ett underlag till min undersökning har jag valt att använda mig av datain-

samlingsmetoden enkät för att samla in data. Då frågorna i enkäten varit slutna, utan möjlig-

het för respondenten att tillägga egna svar, är detta en kvantitativ metod. Anledningen till att 

jag valde denna undersökningsmetod är karaktären på de frågeställningar jag har för min 

undersökning. Dessa är tydligt avgränsade och ämnar undersöka särskilda förhållanden, vilka 

för denna undersökning innebär att undersöka i vilken grad förskolans pedagoger bedömer 

olika verktyg vara betydelsefulla i deras arbete med att öka kvaliteten på förskolans verksam-

het. Holme och Solvang (1997) menar att ett kvantitativt metodval är lämpligt när forskaren 

intresserar sig för det som är gemensamt, genomsnittligt eller representativt för undersök-

ningsgruppen. Den kvantitativa metoden är beskrivande och förklarande, menar Holme och 

Solvang (1997).  

Min undersökning är en relativ studie. Relativism betonar relationen mellan kunskap och sub-

jekt menar Henricson (2012). I en relativ studie framhålls det osäkra och det föränderliga i 

kunskapen och betoningen ligger på hur forskaren inverkat på kunskapsprocessen. Min under-

sökning är en relativ studie på sätt att resultatet är beroende av de frågor jag har ställt till re-

spondenterna via den enkät de deltagit i. Om frågorna skulle formulerats annorlunda är det 

inte säkert att resultatet blivit det samma och på detta vis kan min studie sägas vara relativ 

enligt de termer som Henricson (2012) anger. Resultatet är alltså beroende av subjektets 

(forskarens) kunskap. Och den enkät jag skickat ut bygger ju på min egen kunskap om områ-

det.  

Jag gjorde valet att distribuera enkäten som en webbenkät med hjälp av Googles enkättjänst 

Google Forms. Att använda sig av webbenkät innebär både fördelar och nackdelar. Fördelar-

na är enligt Lantz (2011) främst att detta val av undersökningsmetod är både ett billigt och 

snabbt sätt att nå många respondenter och att det underlättar för den efterföljande bearbet-

ningen av materialet eftersom svaren vid ifyllningen av en webbenkät registreras direkt. Lantz 

redogör även för vilka nackdelar denna form av undersökningsmetod för med sig. Till skill-

nad från en postenkät, som kan lämnas ut i pappersform eller riktas till en specifik population 

via personliga e-mail, innebär webbenkät att det kan vara svårt att överblicka vem som egent-

ligen utgör respondenter för undersökningen, eftersom frågeformuläret finns tillgängligt för 

alla på internet. Likaså kräver metoden webbenkät enligt Lantz att den undersökande forska-

ren besitter den tekniska kompetens som behövs för att skapa en digital enkät av detta slag. 

Likaså, hävdar han, att det krävs en viss teknikvana hos respondenterna för att de ska känna 

sig bekväma med att svara på en webbenkät (Lantz, 2011). 

För att försäkra mig om att mängden enkätsvar skulle bli tillräckligt har jag vid konstruktion-

en och utlämnandet av enkäten samarbetat med en annan student som studerat samma magis-
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terutbildning som jag själv. Denna student heter Yvonne Elm. Även Yvonne valde att rikta sin 

uppsats mot förskolans personal och då våra frågeställningar inte var helt olika ansåg vi att vi 

skulle ha lättare att få in en större mängd svar genom att samarbeta på detta vis. Ämnet för 

vårt fokus är systematiskt kvalitetsarbete fast utifrån olika infallsvinklar. 

Urval 

Den population vi vänt oss till med denna enkät består enbart av personer som har en anställ-

ning inom förskolans verksamhet. Jag och Yvonne valde att göra ett bekvämlighetsurval för 

att nå tillräckligt många respondenter. Detta innebär att vi i ett första skede tog kontakt med 

personer vi själva redan är bekanta med eller har i vår närhet. T.ex. tidigare egna chefer och 

kollegor samt nuvarande sådana. När vi insåg att intresset för att dela med sig av sina åsikter 

via vår enkät inte var tillräckligt stort inom denna grupp gjorde vi valet att bredda vårt område 

och började även ta kontakt med förskolechefer via deras förskolors hemsidor och de maila-

dresser som fanns angivna där. Efter att från början huvudsakligen tagit kontakt med försko-

lechefer i våra egna bostadskommuner kom nu vår undersökning att rikta sig till flera olika 

kommuner med spridning i såväl mindre som större kommuner inom framförallt södra delen 

av Sverige. Mailen vi skickade ut innehöll kortfattad information om vem vi forskare är, om 

enkätens innehåll och inriktning samt hur svaren planerades att behandlas (se bilaga 1).  

Med hjälp av information från de kontaktade förskolecheferna har vi i ett excelldokument 

hållit reda på hur många förskolepedagoger som fått erbjudandet om att fylla i vår enkät. Ef-

tersom enkäten innehåller en fråga, som kräver ett öppet svar om vilken förskola den svarande 

respondenten tillhör, har vi efterhand som vi fått in svar fyllt i hur många respondenterna är 

från varje förskola i förhållande till den mängd pedagoger som från början blivit erbjudna att 

delta. Totalt har 634 pedagoger med anställning i förskolan fått erbjudande om deltagande och 

av dessa har 72 visat sitt intresse och svarat på enkäten.  

Enkätkonstruktion 

Utifrån den förståelse jag skapat mig kring ämnet under den period då jag läste in tidigare 

gjord forskning samt litteratur har jag formulerat enkätfrågor som kan hjälpa mig att få svar 

på mina frågeställningar. I avsnittet Studiens utgångspunkter på s.22 fastställde jag att jag 

gjort valet att bland annat utgå ifrån de fakta som handlar om betydelsen av förekomsten av 

mål och strategier för verksamheten, samt ifrån den pedagogiska dokumentationens komplexi-

tet. Därför har jag i skapandet av frågor försökt specificera de olika delarna som enligt forsk-

ningen och litteraturen kan inbegripas i begreppen mål och strategier.  Likaså har jag brutit 

ner begreppet pedagogisk dokumentation till mindre bitar, vilka alla enligt den inlästa forsk-

ningen och litteraturen utgör bitar av detta begrepp, och skapat frågor utifrån dessa mindre 

bitar. Som studiens utgångspunkter har jag även presenterat att förskolan som lärande organi-

sation är en intressant aspekt och därför har jag formulerat även några frågor som berör just 

lärande, men främst med fokus på pedagogernas lärande. 

Eftersom vi har valt att göra undersökningen med hjälp av en webbenkät förs respondenternas 

svar in direkt i ett digitalt formulär och varje svar blir automatiskt märkt med ett löpnummer. 

Trost (2012) menar att detta löpnummer kan ses som ett identitetsnummer som är bra att ha 
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vid rättning av inläsningsfel. Vår enkät består av 20 frågor. De första 7 frågorna är bakgrunds-

frågor som antingen är av typen kvotskala/nominalskala (könstillhörighet/befattning/år inom 

yrket/kommunal eller fristående verksamhet) alternativt frågor som kräver öppna svar (vilken 

kommun eller förskola man tillhör). Tekniken med att inleda enkäten med bakgrundsfrågor 

har Lantz (2011) valt att kalla för tratt-teknik då enkäten börjar med frågor som är snäva och 

lätta att ta ställning till, för att sedan fortsätta med frågor av bredare karaktär vilka kräver att 

respondenten tänker till mer. Samtliga enkätfrågor som följer efter bakgrundsfrågorna är 

slutna frågor där respondenten ska göra ett ställningstagande till antingen hur pass mycket de 

instämmer i ett av oss angivet påstående alternativt ange hur ofta de utför en av oss angiven 

syssla. Djurfeldt m.fl. (2010) skriver att denna typ av fråga, dvs med variabelvärden som går 

att rangordna enligt hur mycket respondenten instämmer eller hur ofta respondenten utför en 

viss syssla, kallas för ordinalskala. Dessa frågor innehåller fem variabelvärden. Se nedan:   

(1) Instämmer inte alls 

(2) Instämmer delvis inte 

(3) Varken eller 

(4) Instämmer delvis 

(5) Instämmer helt 

 

…eller… 

 

(1) Aldrig 

(2) Sällan 

(3) Ibland 

(4) Ofta 

(5) Alltid 

Då enkäten inte har konstruerats med syfte att undersöka enbart mina frågeställningar, utan 

även Yvonne Elms, har jag utifrån studiens utgångspunkter formulerat frågor som är specifika 

för just min undersökning och som jag anser kan svara på de frågeställningar jag ställt upp för 

undersökningen. Dessa formulerade frågor är (se även bilaga 2): 

 

10) Hur ofta använder du dig av följande dokument när du ska planera verksamheten? 

11) Ange hur ofta ni utgår från följande när ni planerar verksamheten: 

13) Jag tycker att mitt bästa verktyg för att utvärdera verksamheten är att… 
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15) Hur ofta använder du dig av följande dokument när du utvärderar verksamheten? 

16) I hur stor utsträckning instämmer du med att följande faktorer bidrar till ökad 

kvalitetsutveckling i din förskoleverksamhet? 

 

18) I dagsläget bidrar följande faktorer till kvalitetsutveckling på min förskola... 

Bortfallsanalys och etiska dilemman   

För att kunna göra en bortfallsanalys har vi varit noga med att samla in information från den 

förskolechef/pedagog vi kontaktat kring hur många denna har förmedlat enkäten till. Eftersom 

en fråga i enkäten återger namnen på den enhet respondenten arbetar vid kan vi på ett enkelt 

sätt avgöra hur många från varje tillfrågad enhet som faktiskt svarat respektive hur många 

som valt att inte delta i undersökningen. Av 634 tillfrågade pedagoger med anställning inom 

förskolan har 72 stycken valt att svara på enkäten. Detta innebär en svarsfrekvens på 11,4%. 

Viktigt att ha i åtanke är vad den låga svarfrekvensen på undersökningen och frågan om vad 

detta låga deltagande kan innebära för mitt resultat. Holme och Solvang (1997) menar att be-

roende på svarsfrekvens varierar den grad av sannolikhet som talar om hur pass representativa 

våra resultat är. Överfört till min undersökning innebär detta att den låga svarsfrekvensen på 

11,4% inte ger en riktig bild av åsikter i hela den grupp som urvalet har baserats på.  

När arbetet med denna undersökning påbörjades var vår förhoppning att få in ett underlag till 

vår undersökning bestående av 100 ifyllda enkäter.  Vi har inte nått detta mål, utan har valt att 

stanna vid 72 svar, på grund av svårigheter att nå fram till respondenter. Under den tid som 

enkäten legat öppen och tillgänglig på nätet har vi uppmärksammat några faktorer som kan 

inverka på det slutliga resultatet. Den första faktorn är att vi gjorde en upptäckt när hälften av 

svaren trillat in där det gick upp för oss att en hel del av de kontaktade förskolecheferna gjort 

valet att endast förmedla vår enkät till de som var anställda som förskollärare och inte till 

samtliga anställda med arbete i barngrupp i sina förskolor. Detta gör att det inte kommer vara 

möjligt att upptäcka skillnader i synsätt mellan olika yrkesgrupper, t.ex. mellan åsikter från 

förskolläraren som nu har ett större ansvar att ta enligt läroplanen, och åsikter från barnsköta-

ren som inte nämns i läroplanen mer än i form av ”arbetslaget”. Den andra faktorn är att då så 

få valt att svara jämfört med den mängd som faktiskt nåddes av vår enkät kan de finnas en 

risk som består i att de som faktiskt tagit sig tid att svara och bidra med sina åsikter redan har 

stort intresse av systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling och att det är just 

detta intresse som gjort att de valt att delta i undersökningen.  

Ytterligare en möjlig anledning till det stora bortfallet kan vara att respondenterna kan ha upp-

levt att anonymiteten i enkäten inte kändes lika självklar eftersom respondenterna blev om-

bedda att ange både vilken kommun de arbetar i samt namnet på den verksamhet de är yrkes-

verksamma i. 

 

Eftersom enkäten var konstruerad på sådant vis att alla frågor var obligatoriska finns det inget 

internt bortfall. Samtliga respondenter har gett oss upplysningar om samtliga variabler i enkä-

ten. Enkäten innehöll inte några svarsalternativ som gav respondenten möjlighet att välja ”Vet 
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ej” eller ”Inte aktuellt” och därför har ingen hänsyn behövts tas kring detta inför analyseran-

det av resultatet. Det program som enkäten genomfördes var inte utformat så att det skulle 

kunna ge några indikationer på om någon respondent börjat fylla enkäten, men sedan valt att 

inte fullfölja den. Därför har vi inte heller haft möjlighet att se denna typ av internt bortfall. 

Om någon respondent påbörjat, men inte avslutat, syns detta alltså inte alls i enkätformuläret 

där svaren tas emot, men kan mycket väl ändå ha förekommit. 

Statistiska analyser 

Den data som enkätsvaren kommer givit upphov till har jag konverterat från Google Forms 

till statistikprogrammet SPSS. Eftersom jag och den student som jag tillsammans skapat enkä-

ten med inte gör en gemensam undersökning, utan varsin, har vi på varsitt håll analyserat den 

insamlade datan utifrån våra egna frågeställningar.  

Som en inledande presentation av undersökningens resultat har jag valt att presentera fakta 

om vilka respondenterna är. Dessa fakta baserar sig på de frågor som är bakgrundsfrågor. 

Mina frågeställningar söker svar på vilka verktyg bedömer förskolans pedagoger vara 

betydelsefulla i deras arbete med att öka kvaliteten på förskolans verksamhet och om det finns 

verktyg som förskolans pedagoger bedömer som mer främjande än andra för förskolans 

utvecklingsarbete? 

Dessa frågeställningar skiljer sig åt på så vis att första frågeställningen möjliggör för ett bre-

dare och mer generellt svar, medan andra frågeställningen kräver ett mer specifikt svar. Där-

för har jag gjort valet att gå tillväga på olika vis när jag analyserar resultatet, beroende på vil-

ken frågeställning det är jag söker svar på.  

Djurfeldt m.fl. (2010) menar att min undersökning delvis har en beskrivande karaktär och att 

denna metod tillåter att en variabel i taget studeras. För att den statistik jag får fram ska bli så 

beskrivande som möjligt har jag valt att analysera den insamlade data för dessa frågor enligt 

följande: 

1) För att få kunskap om reliabiliteten kan anses vara godtagbar för de frågor som foku-

serar på att skänka svar på mina frågeställningar har jag valt att slå ihop variabler och 

skapa nya index av dessa utvalda variabler för att dels jämna ut slumpmässiga variat-

ioner i enskilda frågesvar och dels för att göra det möjligt att upptäcka variabler som 

indikerar på större fenomen. Detta möjliggörs genom att jag skattar reliabilitet genom 

att använda måttet Cronbach´s Alpha. Lantz (2011) menar att detta är ett mått som vi-

sar hur bra den genomsnittliga samvariationen är mellan de olika variabler som jag 

väljer att slå ihop till nya index p.g.a. att jag identifierat dem till att mäta samma sak. 

En tumregel när detta mått används är att Cronbach´s Alpha ska ligga över 0,7 för att 

reliabiliteten ska anses vara godtagbar. Vid lägre värde kan detta enligt Lantz (2011) 

tolkas som att svaren har för stor spridning för att reliabiliteten ska anses vara godtag-

bar. 

Fenomenen nedan har jag mätt genom att mäta samvariationen mellan frågor som kan 

anses svara på samma sak. 
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 Anteckna upptäckter: Frågor som har att göra med dels observation som verktyg och 

dels med att pedagogerna antecknar och skriver ner det dem ser och upplever på olika 

sätt (bygger på frågorna 10e, 13a, 15e). 

 Utgå ifrån barnens intresse: För att kunna mäta detta fenomen har jag slagit ihop in-

dex som rör både barnens intresse, närvaro i barngruppen och att man som pedagog 

för samtal och resonemang med barnen för att få tillgång till deras upplevelser om 

vardagen (bygger på frågorna 11c, 13g, 16i). 

 Dialoger med barnen: Frågor som har att göra med att någon form av samtal förs med 

barnen (bygger på frågorna 8e, 13g). 

 Måldokument: Upplevelsen av att utgå ifrån någon form av arbetsplan eller målmed-

veten strategi samt att upprätta pedagogiska planeringar är de frågor som ligger till 

grund för detta fenomen (bygger på frågorna 10a, 15a) 

 Uppfattade brister: Här har frågor som rör vardagsbrister och identifierandet av dessa 

legat till grund. Likaså upplevelsen av att utgå ifrån vad utvärderingar och analyser be-

rättar om verksamheten (bygger på frågorna 10f, 11a, 11b, 20a) 

 Lärande av närmsta arbetslaget: Frågor som rör upplevelsen av arbetslaget som en 

drivkraft för att uppnå ökad kvalitet (bygger på frågorna 18b, 18d, 18e). 

 Lärande av kollegor på förskolan: Frågorna som ligger till grund för detta fenomen är 

de frågor som handlar om olika former av samtalsgrupper som skapats för att sprida 

kompetens på den egna förskolan (bygger på frågorna 19i, 19m, 16d). 

 Närvaro i barngruppen: Frågor av olika slag som rör närvaro i barngruppen ligger till 

grund för detta fenomen, t.ex. observationer och samtal, både under lekens gång och i 

andra vardagliga situationer (bygger på frågorna 8e, 13d, 13g, 16i). 

 Yrkesrelaterad läsning: Frågor som handlar om läsning av facktidning, litteratur och 

forskning (bygger på frågorna 18h, 18i) 

 Politiker och förvaltning: Frågor som rör huruvida politiker och förvaltning anses 

bidra till ökad kvalitetsutveckling i verksamheten (bygger på frågorna 11d, 16a, 16b). 

 

Tabell 1: Cronbach’s Alpha 

 

Nr. Undersökt identifierat fenomen Cronbach´s Alpha 

1. Måldokument 0,889 

2. Yrkesrelaterad läsning 0,825 

3. Lärande av närmsta arbetslaget 0,795 

4. Anteckna upptäckter 0,737 

5.  Lärande av kollegor på förskolan  0,708 

6. Politiker och förvaltning 0,679 
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7. Uppfattade brister 0,511 

8. Närvaro i barngruppen 0,504 

9. Utgå ifrån barnens intresse 0,420 

10. Dialoger med barnen 0,336 

 

2) Därefter har jag valt att gå vidare genom att presentera frågorna genom deskriptiv sta-

tistik. Varje redovisad fråga inleds med en sammansfattande tabell som visar samtliga 

delfrågors resultat. Informationen som tabellen innehåller har jag fått fram via sta-

tistikprogrammet SPSS. Genom att välja Analyze – Descriptive statistics – Frequen-

cies och behandla samtliga delfrågor under en huvudfråga på samma gång får jag fram 

en tabell som visar datamaterialets centraltendens, dvs medelvärde, median, typvärde 

och percentiler. Lantz (2011) beskriver begreppet ´centraltendens´ som ett mått som 

talar om var tyngdpunkten i det insamlade datamaterialet ligger. Lantz beskriver dessa 

olika värden på följande vis: 

 Typvärde: Detta är enligt Lantz den enklaste formen av mått. Typvärde kan be-

skrivas som det variabelvärde som är vanligast förekommande i datamaterialet. 

 Medianvärde: kan beskrivas som det värde som delar ett datamaterial på mitten 

i de fall variabelvärdena har en naturlig rangordning sinsemellan. Denna mått-

enhet lämpar sig särskilt bra för att mäta värdet för alla variabler på ordinal-

skala eller kvalitativ skala. 

 Medelvärdet: är förmodligen det vanligaste centraltendensmåttet och kan en-

kelt beskrivas som summan av ett antal kvantitativa variabelvärden dividerat 

med det totala antal variabelvärden som ingick i denna summa. 

 Percentiler: är inte ett sätt att mäta ett datamaterials centraltendens på, men lik-

väl ett betydelsefullt sätt för att beskriva det insamlade materialet ytterligare 

för den som betraktar det. Kvartiler och percentiler beskriver båda två sprid-

ningen på variablerna i materialet. En kvartil är detsamma som en fjärdedel av 

materialet och på samma vis utgör två kvartiler hälften av datamaterialet. Detta 

värde är detsamma som medianvärdet då medianvärdet ju hämtas från det mit-

tersta variabelvärdet i datamaterialet. Percentiler fungerar på samma vis, men 

istället för att dela upp materialet i kvartiler delas det upp i hundradelar, dvs. 

procent. 1 kvartil/25 percentiler innebär att en fjärdedel av det totala data-

materialet finns under detta värde. 2 kvartiler/50 percentiler innebär att hälften 

av det totala datamaterialet finns under detta värde. 3 kvartiler/75 percentiler 

innebär att tre fjärdedelar av det totala datamaterialet finns under detta värde. 

3) För att få svar på min första frågeställning har jag studerat medianvärdena i tabellerna.  

4) För att få svar på min andra frågeställning har jag valt att istället framhäva medelvär-

dena i tabellerna.  
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Då jag inte fokuserat på percentiler i min undersökning kommer jag inte heller att redovisa 

detta i undersökningens resultat. 

Forskningsetiska principer 

I mina etiska överväganden utgår jag både från hållpunkter hämtade ur Holme och Solvang 

(1997) och etikprövningslagen (SFS 2003:460).  

Den etikprövningslag, Lag om etikprövning för forskning som avser människor (SFS 

2003:460), som gäller sedan 1 januari 2004 innehåller bestämmelser om etikprövning av 

forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också 

bestämmelser om samtycke till sådan forskning (1 §). 2 § anger definitioner för vad som avses 

med lagen och av denna framgår att sådant arbete som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning inte omfattas av denna lag. Trots detta har jag gjort valet att ta hänsyn till 

vad denna lag anger för etiska riktlinjer när jag har genomfört den undersökande delen av 

denna uppsats.  

 

Information: Alla som deltagit i undersökningen har informerats om syftet med 

undersökningen, vilken metod som är aktuell för undersökning, hur datamaterialet slutligen 

kommer att bearbetas samt om vem som är ansvarig för undersökningen.  

 

Samtycke: Samtliga personer som tillfrågats om deltagande i enkäten har informerats om dess 

syfte och om planen för bearbetning av det insamlade materialet. Med denna information till 

grund har de tillfrågade personerna antingen valt att delta och svara på den förmedlade 

enkäten, eller valt att avstå.  

 

Anonymitet: Enkätfrågorna är utformade på ett sätt så att det inte ska förekomma någon 

koppling till namn eller annan information med vilken en identifikation av respondenten kan 

göras. Jag som forskare får endast kunskap om vilken enhet respondenten arbetar vid, men 

kan inte via denna information göra en identifikation av vilka personer i den enhet som kan 

identifieras som respondenter.  

Validitet och reliabilitet 

Lantz (2011) menar att det finns olika sätt att gå tillväga på för att generera urval till en 

undersökning. Han menar att dessa sätt kan delas upp i två olika kategorier, beroende på om 

man låter slumpen styra urvalet eller ej. Vidare hävdar Lantz att det för vetenskapliga under-

sökningar finns en gyllene regel som menar att urvalet bör bygga på slumpmässighet för att 

undvika risk för eventuella systematiska fel. ”Om urvalet t.ex. består av de individer som var 

lättast att få tag i, finns uppenbarligen en risk att just dessa individer på gruppnivå har eller 

saknar någon egenskap på ett sätt som avviker från resten av populationen”, (Lantz, 2011, 

s.98). 

Jag hänvisar till Lantz (2011) när jag skriver följande: Eftersom resultatet för min undersök-

ning baserar sig på ett bekvämlighetsurval, där urvalspersonerna faktiskt utgörs av personer 

som varit lätta att få tag i, och inte ett slumpmässigt urval kan jag inte säga att det resultat jag 

har fått fram är generellt för hela populationen förskolepedagoger. Resultatet jag har fått fram 
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baseras enbart på de individer som faktiskt har deltagit i undersökningen och kan alltså inte 

tala för samtliga förskolepedagogers åsikter.  

En påverkansfaktor som jag anser är viktig att nämna under detta avsnitt är att inom försko-

lans och skolans värld är begreppet ”kvalitet” och ”systematiskt kvalitetsarbete” ett begrepp 

som av en hel del pedagoger är slitet och har använts mycket och ofta under den tid som im-

plementering av både förskolans och skolans läroplaner pågått sedan år 2010. Då implemente-

ringsarbetet ofta innebar ett krävande nytänkande och stora förändringar för såväl förskolans 

som skolans pedagoger finns det enligt mig idag de pedagoger som förknippar orden kvalitet 

och kvalitetsarbete med negativa och jobbiga minnen. Detta kan så klart ha betydelse för vil-

ket resultatet av min undersökning blir. Om de tillfrågade förskolepedagogerna ombeds att 

fylla i en enkät om just kvalitetsarbete i förskolan och de bär på minnen av jobbig och påfres-

tande karaktär kring just det ämne som enkäten berör finns det en risk att de hellre avstår och 

hoppas att någon annan som är mer intresserad av området deltar. Då finns det i slutänden 

även en risk för en överrepresentation av respondenter som faktiskt är intresserade av kvali-

tetsarbete och har en djupare förståelse för vad detta innebär och hur det gestaltar sig ute i 

verksamheterna. Detta är ett dilemma som jag måste ha med mig under hela analysarbetet av 

de inkomna svaren. 
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Frekvens Procent

Förskollärare 63 87,5

Barnskötare 6 8,3

Stödassistent 1 1,4

Förskolechef 2 2,8

Total 72 100,0

BEFATTNING INOM FÖRSKOLAN

RESULTAT 

Respondenternas bakgrund 

Inledningsvis följer en presentation av respondenterna. Denna presentation kan ses som in-

tressant bakgrundsfakta kring de personer som deltagit i undersökningen.  

Totalt deltog 72 personer i undersökningen. Av dessa utgjorde 70 personer kvinnor och 2 per-

soner män. Dessa personer kom från flera olika kommuner i Sverige.  

 

Diagram 1: Kommuner som respondenterna arbetar i 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De flesta respondenter har sin anställning i kommunal verksamhet (83,33 %), medan endast 

16,67 % arbetar inom fristående verksamheter. 

Jag har nu redogjort för hur många enkätsvar undersökningens resultat bygger på, hur köns-

fördelningen för svaren är, vilka kommuner respondenterna arbetar i och hur stor del av re-

spondenterna som arbetar i kommunal respektive fristående verksamhet. Ytterligare fakta som 

är intressant att ta del av i denna undersökning är vilken yrkesbefattning respondenterna har 

inom förskolan.  

Tabell 2: Befattning inom förskolan 

Av tabellen kan utläsas att av de 72 totalt svarande är 63 

stycken förskollärare, 6 st barnskötare, 1 st stödassistent 

och 2 st förskolechefer.  

Ytterligare intressant bakgrundsinformation som jag vill 

redovisa kring respondenterna är deras yrkeserfarenhet i 

förskolan. Tabell 3 och diagram 2 visar att respondenterna 
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Antal år yrkeserfarenhet inom förskolan

Frekvens Procent

1-5 år (1) 10 13,9

6-15 år (2) 26 36,1

16 år eller äldre (3) 36 50,0

Totalt 72 100,0

har lång erfarenhet av arbete i förskolan. Hälften av dem, d.v.s. 50%, har svarat att dem har 16 

år eller mer erfarenhet. De respondenter som har arbetat mellan 6-15 år i förskolan står för 

36,1% av svaren. Kortare erfarenhet än 6 år har endast 13,9% av respondenterna haft. 

 

Tabell 3: Antal års yrkeserfarenhet   Diagram 2: Antal års yrkeserfarenhet 

 

Avgränsning i undersökningen 

Eftersom 63 respondenter av 72, dvs 87,5%, är förskollärare har jag valt att inte specificera 

vilka yrkeskategorier som svarat vad. Hade det varit större spridning på yrkesbefattningarna 

ser jag att ett intressant resultat kanske hade kunnat utläsas genom att dela upp och synliggöra 

vad varje specifik yrkesgrupp med anställning i förskolan svarat, men då huvuddelen av re-

spondenterna har befattningen förskollärare har jag valt att redovisa totalresultatet för frågan 

oavsett yrkesbefattning. 

Vilka verktyg bedömer förskolans pedagoger vara betydelsefulla i de-
ras arbete med att öka kvaliteten på förskolans verksamhet? 

För att få svar på första frågeställningen - Vilka verktyg bedömer förskolans pedagoger vara 

betydelsefulla i deras arbete med att öka kvaliteten på förskolans verksamhet? – har jag 

fokuserat på nedanstående frågor i enkäten. Jag redogör för resultatet i tabeller där 

medelvärde, median, typvärde och percentiler presenteras.  

 

10) Hur ofta använder du dig av följande dokument när du ska planera verksamheten? 

11) Ange hur ofta utgår ni från följande när ni planerar verksamheten: 

13) Jag tycker att mitt bästa verktyg för att utvärdera verksamheten är att… 

15) Hur ofta använder du dig av följande dokument när du utvärderar verksamheten? 
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16) I hur stor utsträckning instämmer du med att följande faktorer bidrar till ökad 

kvalitetsutveckling i din förskoleverksamhet? 

18) I dagsläget bidrar följande faktorer till kvalitetsutveckling på min förskola... 

Då dessa frågor innehåller många olika delfrågor har jag valt att begränsa resultatredovisning 

till att visa en översiktstabell för varje frågas delfrågor där värden som medelvärde, median, 

typvärde och percentiler kan utläsas.  

Värdena bygger på de omkodningar jag gjort av de olika variablerna i analysprogrammet 

SPSS där jag angivit värde 5 för Instämmer helt, värde 4 för Instämmer delvis, värde 3 för 

Varken eller, värde 2 för Instämmer delvis inte samt värde 1 för Instämmer inte alls. För frå-

gorna som söker svar på hur ofta respondenterna gör något är följande värden inkodade: värde 

1 för Aldrig, värde 2 för Sällan, värde 3 för Ibland, värde 4 för Oftast samt värde 5 för Alltid. 

Fråga 10 

Tabell 4: Fråga 10 

Delfråga a, b, e och f har samtliga medianvärde 4,00, d.v.s. Arbetsplanen/Strategin, Lpfö 

98/10, Observationsanteckningar och Tidigare utvärderingar/analyser är de dokument som 

respondenterna oftast använder sig av när de ska planera verksamheten. Vi kan även se att 

Lpfö 98/10 har fått högst medelvärde , 4,32. Typvärdet visar att det vanligaste förekommande 

svaret på Lpfö 98/10 var 4, dvs Oftast.  

Fråga 11 

Tabell 5: Fråga 11 
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Delfråga f har högst medianvärde med 4,50 och därefter följer delfrågorna a, b, c och e, samt-

liga med medianvärde 4,00. D.v.s. Lpfö 98/10 det verktyg som respondenterna oftast utgår 

från när de planerar, men de utgår också i stor grad ifrån uppfattade brister i verksamheten, 

tidigare utvärderingar/analyser, barnens intressse och arbetsplanen/strategin. Vi kan även se 

att barnens intresse och Lpfö 98/10 har fått högst medelvärde , båda 4,36. Typvärdet visar att 

det vanligaste förekommande svaret på barnens intresse var 4, dvs Oftast, men att det vanlig-

aste förekommande svaret på Lpfö 98/10 var 5, dvs Alltid. 

Fråga 13 

Tabell 6: Fråga 13 

 

Delfråga f har medianvärde 5,00 och därefter följer delfrågorna a, b, d, e och g, samtliga med 

medianvärde 4,00. D.v.s. att det bästa verktyget för att utvärdera verksamheten är att vara 

närvarande i barngruppen och aktiv i deras lek/utforskande och föra dagboksanteckningar 

om detta. Vi kan även se att vara närvarande i barngruppen och aktiv i deras lek/utforskande 

och föra dagboksanteckningar om detta har fått högst medelvärde, 4,32. Typvärdet visar att 

det vanligaste förekommande svaret på detta alternativ var 5, dvs Instämmer helt. 

Fråga 15 

Tabell 7: Fråga 15 

 

Delfrågorna a, b, e och f har medianvärde 4,00, d.v.s. när respondenterna utvärderar verksam-

heterna använder de sig oftast av en arbetsplan/strategi, Lpfö 98/10, observationsanteckning-

ar och tidigare utvärderingar/analyser. Vi kan även se att Lpfö 98/10 har fått högst medel-
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värde, 4,35. Typvärdet visar att det vanligaste förekommande svaret på detta alternativ var 4, 

dvs Oftast. 

Fråga 16  

Tabell 8: Fråga 16 

 

Delfrågorna e, f, i och j har samtliga medianvärde 5,00. D.v.s det närmsta arbetslaget , eget 

intresse för utvecklingsfrågor, närvaro i barngruppen och pedagogiska planeringar anses av 

respondenterna vara de faktorer som mest bidrar till ökad kvalitetsutveckling i deras förskole-

verksamhet. Vi kan även se att Närmsta arbetslaget har fått högst medelvärde, 4,67. Typvär-

det visar att det vanligaste förekommande svaret på detta alternativ var 5, dvs Instämmer helt. 

Fråga 18  

Tabell 9: Fråga 18 

 

Delfrågorna b, d, e och k har samtliga medianvärde 5,00. D.v.s. tid till arbetslagsplanering, 

tid för gemensamma reflektioner, arbetslaget och arbetslagets samlade kunskap anses av re-

spondenterna vara de faktorer som i dagsläget bidrar till kvalitetsutveckling på deras försko-

lor. Vi kan även se att Arbetslaget har fått högst medelvärde, 4,56. Typvärdet visar att det 

vanligaste förekommande svaret på detta alternativ var 5, dvs Instämmer helt. 

 

Sammanfattning av första frågeställningen 

Vilka verktyg bedömer förskolans pedagoger vara betydelsefulla i deras arbete med att öka 

kvaliteten på förskolans verksamhet? 

 

Kvalitetsarbete i förskolan består av flera olika delar som vävs in i varandra. En del är plane-

ring av verksamheten. Ur resultatet kan jag utläsa att när förskolepedagogerna planerar inför 

de vardagliga pedagogiska aktiviteterna är läroplanen ett verktyg som bedöms vara mycket 
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kvalitetsfrämjande för förskolans verksamhet. Likaså bedöms det ligga ett visst värde i att 

arbeta utifrån en arbetsplan eller en uttalad målmedveten strategi av något slag. Barnens in-

tresse är också något som förskolepedagogerna värderar som ett betydelsefullt verktyg när det 

gäller att planera upp den vardagliga verksamheten. Tidigare gjorda utvärderingar och ana-

lyser ligger också ofta till grund för vad som planeras inför den närmsta framtiden.  

 

Ytterligare en del som utgör den helhet som kallas kvalitetsarbete i förskolan är momentet 

utvärdering. Även under utvärderingsmomentet bedöms läroplanen vara viktig. Av resultatet 

framgår också att närvaro i barngruppen anses vara en viktig beståndsdel för att kunna utvär-

dera verksamheten. Att vara närvarande genom att vara aktiv i barnens lek och utforskande 

och att skriva ner det lärande man uppmärksammar i form av dagboksanteckningar är en me-

tod som bedöms vara främjande enligt resultatet. Detta blir en form av observationsanteck-

ning, vilket också är ett verktyg som tillskrivs stor betydelse enligt resultatet.  

En annan betydelsefull metod för att utvärdera verksamheten är att samtala med och föra re-

sonemang med barnen om deras upplevelser av de dagliga aktiviteterna samt att dokumentera 

verksamheten genom att fotografera. Tidigare gjorda utvärderingar och analyser fyller också 

en funktion under ett pågående utvärderingsmoment. 

 

Det närmsta arbetslaget och dess samlade gemensamma kunskap ses som en betydelsefull 

tillgång i förskolans kvalitetsarbete och likaså är faktorer som tid för gemensam planering och 

tid för gemensamma reflektioner något som respondenterna bedömer ha stor betydelse för 

utvecklingsarbetet på förskolan. Pedagogiska planeringar är också en faktor som anses bidra 

till ökad kvalitetsutveckling.  

 

Skollagen, förvaltning och politiker tillskrivs inte någon större betydelse för kvalitetsarbetet i 

förskolan vare sig i planeringsskedet eller i utvärderingsskedet. Att videofilma situationer 

med målet att upptäcka utveckling hos barnen anses inte heller vara en metod som används 

särskilt ofta. Även läsning av olika former – facktidning, litteratur, forskning - framställs en-

ligt resultatet som något som inte i huvudsak anses bidra till kvalitetsutveckling. 

 

Här redogör jag i korta drag för det resultat jag kommit fram till, d.v.s. vilka verktyg respon-

denterna bedömer vara betydelsefulla respektive mindre betydelsefulla i deras arbete med att 

öka kvaliteten på förskolans verksamhet: 

 
Tabell 10: Verktygens betydelse 

 

Verktyg med större betydelse Verktyg med mindre betydelse 

 Förskolans läroplan – Lpfö 98/10 

 Måldokument (arbetsplan, strategi) 

 Pedagogiska planeringar 

 Att utgå ifrån barnens intresse 

 Tidigare gjorda utvärdering-

ar/analyser 

 Skollagen  

 Politiker 

 Lokala politiska beslut 

 Förvaltning 

 Videofilmning för att upptäcka ut-

veckling 
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 Anteckningar (observationsanteck-

ningar, dagboksanteckningar) 

 Samtal med barnen om deras upple-

velser 

 Fotodokumentation 

 Det närmsta arbetslaget och dess 

samlade kunskap 

 Tid för gemensam planering 

 Tid för gemensam reflektion 

 Läsning av facktidning, litteratur, 

forskning 

Finns det verktyg som förskolans pedagoger bedömer som mer främ-
jande än andra för förskolans utvecklingsarbete? 

För att få svar på min andra frågeställning har jag valt att studera de medelvärden som visas i 

tabellerna 4-9 som redogör för frågorna 10, 11, 13, 15, 16 och 18. Då min frågeställning söker 

svar på om det finns något verktyg som pedagogerna bedömer som mer främjande än andra 

har jag valt att i tabellerna nedan endast återge medelvärdena för de två variabler inom varje 

huvudfråga som visar högst medelvärde. 

Tabell 11: Statistik medelvärden fråga 10, 11 och 15 - ”Hur ofta?” 

10) Hur ofta använder du dig av följande dokument när 

du ska planera verksamheten? 

Lpfö 98/10 Medelvärde: 4,32 

Tidigare utvärderingar/analyser Medelvärde: 4,00 

  

11) Ange hur ofta ni utgår från följande när ni planerar 

verksamheten? 

Lpfö 98/10 Medelvärde:4,36 

Barnens intresse Medelvärde:4,36 

 

15) Hur ofta använder du dig av följande dokument när ni 

utvärderar verksamheten? 

Lpfö 98/10 Medelvärde: 4,35 

Tidigare utvärderingar/analyser Medelvärde: 4,31 
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Tabell 12: Statistik medelvärden fråga 13, 16 och 18 – ”Hur mycket instämmer du i?” 

13) Jag tycker att mitt bästa verktyg för att utvärdera verksamheten är:  

Vara närvarande i barngruppen och 

aktiv i deras lek/utforskande och 

föra dagboksanteckningar om detta 

Medelvärde: 4,32 

Föra samtal och resonemang med 

barnen om deras upplevelser av de 

dagliga pedagogiska aktiviteterna 

Medelvärde: 4,28 

  

16) I hur stor utsträckning instämmer du med att följande faktorer bidrar 

till ökad kvalitetsutveckling i din förskoleverksamhet? 

Närmsta arbetslaget Medelvärde: 4,67 

Närvaro i barngruppen Medelvärde: 4,61 

  

18) I dagsläget bidrar följande faktorer till kvalitetsutveckling på min för-

skola: 

Arbetslaget Medelvärde: 4,56 

Arbetslagets samlade kunskap Medelvärde: 4,51 

 

I tabell 11, i vilken där jag gjort en sammanställning av de tre frågor som rör hur ofta respon-

denterna använder sig av eller utgår ifrån något, har Lpfö 9810 fått högst medelvärde på samt-

liga. I de två frågor som söker svar på hur ofta respondenterna använder sig av ett specifikt 

dokument vid planering respektive utvärdering är tidigare utvärderingar/analyser det alterna-

tiv som respondenterna upplever att de använder oftast näst efter Lpfö 98/10.  

Fråga 11 söker svar på hur ofta respondenterna utgår från något specifikt område när de pla-

nerar verksamheten. Här fick barnens intresse lika högt värde som Lpfö 98/10. 

Att vara närvarande i barngruppen och aktiv i deras lek/utforskande och föra dagboksan-

teckningar om detta var den variabel som fick högst medelvärde på fråga 12, vilken sökte svar 

på vilket respondentens bästa verktyg är för att utvärdera verksamheten. Föra samtal och re-

sonemang med barnen om deras upplevelser av de dagliga pedagogiska aktiviteterna var den 

variabel som fick något lägre medelvärde än det förstnämnda. 
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Fråga 16 och 18 söker svar hur en rad olika faktorer bidrar till kvalitetsutveckling på respon-

dentens förskola. På båda frågor får arbetslaget högst medelvärde. På fråga 18 kommer ar-

betslagets samlade kunskap som den faktor med nästhögst medelvärde. 

En annan faktor som fick högt medelvärde, vad gäller att vara en bidragande faktor till kvali-

tetsutveckling på respondentens egna förskola, är närvaro i barngruppen. Denna faktor fick 

nästhögst medelvärde på fråga 16.   

Sammanfattning av andra frågeställningen 

Finns det verktyg som förskolans pedagoger bedömer som mer främjande än andra för 

förskolans utvecklingsarbete? 

 

Som en del av min metod valde jag att slå ihop olika variabler för att skapa nya index utav 

dessa. Denna metod valde jag att använda mig av för att dels jämna ut slumpmässiga 

variationer i enskilda frågesvar och dels för att göra det möjligt att upptäcka variabler som 

indikerar på större fenomen. Tabell 1 på sida 29 presenterar de Cronbach´s Alpha-värden som 

testet gav upphov till. Om jag drar paralleller mellan de värden som presenteras i tabell 1 och 

de medelvärden som jag studerat för att få svar på min andra frågeställning får jag 

uppfattningen av att närvaro i barngruppen och barnens intresse inte kan anses ha god 

reliabilitet även om de visar höga medelvärden i tabell 11 och 12. Denna uppfattning får jag 

då Cronbach´s Alpha-värdena för de sammanslagna variabler som tillsammans bildar ett nytt 

index som jag kallar för just Närvaro i barngruppen samt Utgå ifrån barnens intresse inte 

uppnår tillräckligt höga nivåer. Detta är ett tecken på att svaren har för stor spridning och inte 

att de indikerar på ett större fenomen. 

 

Vad gäller att Lpfö 98/10 och tidigare utvärderingar/analyser fått höga medelvärden, får jag 

uppfattningen att reliabiliteten kan anses vara god då denna variabel tillsammans med 

ytterligare några variabler skapat det nya indexet Måldokument (se tabell 1), vilket uppnått 

tillräckligt höga nivåer för att Cronbach´s Alpha ska vara godtagbart. 

Samma uppfattning får jag när jag drar paralleller mellan de höga medelvärden som 

arbetslaget och arbetslagets samlade kunskap får när det gäller vilka faktorer som bidrar till 

kvalitetsutveckling på respondentens egna förskola. Tabell 1 på s.29 anger att reliabiliteten för 

de variabler som slagits samman till det nya indexen lärande av närmsta arbetslaget samt 

lärande av kollegor på förskolan kan anses vara godtagbar. 

 

Mer tvetydiga och svårtolkade är värdena för variablerna vara närvarande i barngruppen och 

aktiv i deras lek/utforskande och föra dagboksanteckningar om detta samt föra samtal och 

resonemang med barnen om deras upplevelser av de dagliga pedagogiska aktiviteterna.  

Den förstnämnda variabeln bygger ju på två olika saker. Dels att vara närvarande i barngrup-

pen och dels att föra dagboksanteckningar om det sedda. Att Närvaro i barngruppen inte 

uppnår tillräckligt höga nivåer för att anses ha god reliabilitet vet vi redan via tabell 1 på s.29, 

men däremot framgår det också av denna tabell att Anteckna upptäckter har tillräckligt högt 

värde för att anses ha god reliabilitet. Om jag går vidare, och inte endast nöjer mig med att 
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studera värdena i tabell 1, utan även studerar vilka variabler som tillsammans slagits samman 

till det nya indexet Anteckna upptäckter, kan jag se att variabeln vara närvarande i barngrup-

pen och aktiv i deras lek/utforskande och föra dagboksanteckningar om detta inte är en av 

dessa. Därför är min uppfattning att denna variabel, bestående av både närvaroaspekten och 

anteckningsaspekten, inte kan anses vara svaret på min andra frågeställning. 

Den andra tvetydiga variabeln, föra samtal och resonemang med barnen om deras upplevelser 

av de dagliga pedagogiska aktiviteterna, är tvetydig på så vis att den fått högt medelvärde i 

tabell 12, men i tabell 1 på s.29 anges ett för lågt värde för Dialoger med barnen för att relia-

biliteten ska anses vara godtagbar. Och variabeln är då faktiskt en av de variabler som slagits 

samman för att skapa det nya indexet Dialoger med barnen. 
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DISKUSSION  

Förskolans förutsättningar har förändrats på en rad sätt sedan 1990-talet. En av dessa föränd-

ringar är att förskolan förflyttades för att ingå under Barn och Utbildningsförvaltningen (La-

ger 2010). Detta innebär försämrade förutsättningar för förskolan. Resurser begränsades kraf-

tigt, vilket ledde till ökat barnantal i grupperna samtidigt som personaltätheten minskade, vil-

ket i sin tur kom att öka arbetsbelastningen på förskolans pedagoger. Arbetsbelastningen 

gjorde det svårare att bemöta den förändrade tillhörigheten till Utbildningsdepartementet med 

de samtidigt minskade resurserna. Till detta kom också förskolans läroplan, Lpfö 98, att tillfö-

ras år 1998, vilket ställde ytterligare krav på förekomsten av ett målinriktat arbete. Efter alla 

dessa förändringar var tid, kraft och kompetens något som inte fanns i tillräcklig utsträckning 

för att pedagogerna skulle kunna ta sig an de nya kraven på kvalitetsarbete (Lager, 2010).  

Ytterligare ett krav som kommit på senare tid är via den nya skollagen (Skollagen 2010:800), 

vilken ställer krav på förekomsten av dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet i 

varje enhet. Ungefär samtidigt som den nya skollagen började gälla kom Lpfö 98 att revideras 

och kom därmed att innehålla tydligare krav på att förskolläraren och förskolechefen ska 

verka för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. För att detta ska möjliggöras 

behöver barns utveckling och lärande på förskolan dokumenteras, reflekteras över och analys-

eras menar Skolverket (2011).  

Elfström (2013) menar att pedagogisk dokumentation har blivit den metod som de flesta för-

skolepedagoger använder sig av för att möjliggöra att barns utveckling och lärande synliggörs, 

reflekteras över och analyseras. Hon menar att möjligheterna med att använda pedagogisk 

dokumentation som metod för detta ändamål förutsätter att pedagogerna har en strategi för hur 

de ska göra när de dokumenterar pedagogiskt, eller att de har hjälpmedel i form av verktyg 

som stöd för att kunna följa verksamheten. Detta möjliggör att de vid ett senare tillfälle tan-

kemässigt kan återvända till den erbjudna aktiviteten för att kunna föra resonemang om den. 

De hjälpmedel som Elfström syftar på är t.ex. observationsschema, uppföljningsschema, ka-

mera för fotografering, kamera för att filma m.fl. (Elfström, 2013). 

 

Min undersöknings syfte har varit att undersöka vilka verktyg förskolans pedagoger bedömer 

vara betydelsefulla i deras arbete med att öka kvaliteten på förskolans verksamhet. Jag gör 

bedömningen att min undersökning har uppfyllt detta syfte samt att jag fått svar på mina frå-

geställningar. 

 

Undersökningen jag gjort anger att förekomsten av måldokument, som t.ex. en upprättad ar-

betsplan eller annat dokument med samma syfte, är något som bedöms vara betydelsefullt av 

respondenterna. Likaså gör respondenterna bedömningen att upprättandet av pedagogiska 

planeringar är något som fungerar främjande i kvalitetsarbetet. Scherp (2008) menar att  före-

komsten av att ha en riktning i sitt arbete, som på ett bättre sätt skapar en röd tråd i kvalitets-

arbetet fungerar energigivande. Detta stämmer bra överrens med vad Nilsson (2005) berättar 

om målinriktat arbete i grupp. Han menar att en grupp måste ha ett gemensamt mål för att 

fungera optimalt och effektivt. Då min undersöknings resultat visar att just måldokument be-

döms vara betydelsefullt gör jag tolkningen att respondenterna själva gjort bedömningen att 

arbetet ute i förskolans verksamhet flyter på bättre och med större fokus när det finns tydliga 
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mål för det vardagliga arbetet. Lager (2010) anger att strukturnivån på personalens arbete med 

läroplanen samt det sätt de väljer att dokumentera sitt arbete på och utvärdera och analysera 

detta arbete är ett kvalitetsperspektiv för förskolan. Av detta gör jag tolkningen att responden-

terna själva upplevt en kvalitetsförbättring som de kopplat till att ha arbetat målinriktat med 

de olika faktorer som kan räknas till måldokument (läroplanen, utvärderingar, analyser, peda-

gogiska planeringar, arbetsplan m.m.). 

 

Hur pass välutvecklade verktyg personalen har för att lyckas med sitt målinriktade arbete samt 

lyckas med att synliggöra barnens utveckling och lärande är enligt Lager (2010) också ett 

kvalitetsperspektiv för förskolan. Resultatet för min undersökning visar att respondenterna 

bedömer antecknande som ett främjande verktyg för att möjliggöra kvalitetsutveckling. Penna 

och papper är viktiga. För en del ersätts detta material av ett tangentbord och ett datorprogram 

som möjliggör att anteckna digitalt. Principen är dock den samma. Det förskolepedagogerna 

är med om, ser och upptäcker, samt de reflektioner dem gör, skrivs ner. Fotodokumentation är 

också ett verktyg som står högt i kurs hos respondenterna om än inte lika högt som att föra 

anteckningar. Vidare upplevs videofilmning vara ett verktyg som används i ännu mindre ut-

sträckning. 

En möjlig anledning till varför just anteckningar av olika slag är en så uppskattad doku-

mentationsmetod kan vara för att papper och penna är något som alla är bekanta med. Papper 

och penna kan enligt Lagers (2010) termer anses vara välutvecklade verktyg som ger respon-

denterna känslan av att antecknande av det de ser och upplever i verksamheten är kvalitets-

främjande.  Alla som arbetar i förskolan lärde sig att skriva som barn och har i åratal övat upp 

sina skrivfärdigheter. Denna metod bör då naturligtvis ligga närmre till hands än fotodoku-

mentation. Tekniken med digitalkamera är relativt ung, ca 10 år, och denna metod innebär 

även att vissa grundläggande kunskaper i bildhantering via något datorprogram behövs. Kring 

videofilmning skulle samma slutsats kunna dras. Att filma är dock ett ännu mer ovanligt tek-

niskt verktyg, både till förskolan sett och till samhället. Går vi några decennier tillbaka i tiden 

hade många hushåll råd att ha en kamera, medan filmkameror var något av en extralyx som 

var få förunnade till att börja med. Filmkameror kan också ha upplevts som svårare att hantera 

än en kamera i vilken användaren i regel endast behövde spola tillbaka filmrullen och sen 

skicka iväg den på framkallning. Möjligheterna att se sin inspelade film var mer direkttill-

gänglig då användaren dels kunde se sin inspelade film direkt i kameran eller koppla ihop den 

med sin TV med hjälp av olika kablar. Det senare nämnda krävde dock en viss teknisk kun-

skap som inte alla ansåg sig ha. 

Att penna och papper, eller något digitalt anteckningsprogram, visat sig vara ett så uppskattat 

verktyg kan alltså bero på vilken vana respondenterna har med sig och vilken inställning och 

vilka kunskaper de har kring tekniska hjälpmedel som kamera och filmkamera. Något som är 

viktigt att ta med sig ur denna reflektion är att dagens möjligheter att ta digitala bilder och 

göra egna filminspelningar har ökat lavinartat och är nu en möjlighet för alla som har en nyare 

mobiltelefon. Vilka konsekvenser detta får för förskolans dokumentationsarbete framgår inte 

av denna undersökning, men är intressant att fundera på. 

Undersökningen visar också att barnen anses vara en väldigt central del för kvalitetsarbetet 

och inte något som står utanför de kvalitetsutvecklande processerna. Skolverket (2012) anger 

att pedagogisk dokumentation är en metod som används för att synliggöra de pågående lär-
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processerna i förskolans verksamhet. Min reflektion är att respondenterna som deltagit i 

undersökningen är införstådda i att detta synliggörande bygger på att man som pedagog är 

närvarande i barngruppen. Att föra anteckningar om sina observationer av barnens utveckling 

och lärande är beroende av att pedagogerna är närvarande i barngruppen, för att kunna utgå 

från barnens intresse i planerandet av den fortsatta verksamheten behöver pedagogerna vara 

närvarande, för att kunna samtala med barnen om deras upplevelser behövs närvarande peda-

goger. Skolverket (2012) anger att alla dessa steg är ett bidrag till verksamhetens kvalitetsut-

veckling.  

Kritisk granskning av undersökningen 

Jag upplever att jag fått uttömmande svar från de respondenter som har deltagit i undersök-

ningen. När jag tittar tillbaka i backspegeln inser jag att jag kanske hade kunnat få en jämnare 

spridning mellan de olika yrkesgrupperna barnskötare och förskollärare om jag strävat efter 

att få lika många deltagare ur varje yrkesgrupp, t.ex. genom att i informationsbrevet informera 

om vikten av att låta samtliga pedagoger på förskolan få möjlighet att delta och svara på frå-

gorna oavsett yrkesbakgrund. Undersökningen hade kanske även fått ett helt annat resultat om 

en del av de kontaktade förskolecheferna agerat annorlunda när de förmedlade sin enkät till 

sina pedagoger. Som tidigare nämnts valde några av förskolecheferna att endast förmedla en-

käten till de som arbetar som förskollärare och inte till övriga pedagoger.  

Resultatets betydelse för förskolans yrkespraktik 

Då jag utifrån undersökningens resultatet kan göra tolkningen att enkelhet anses vara kvali-

tetsutvecklande om det används på ett målmedvetet sätt drar jag slutsatsen att denna enkelhet 

måste införlivas i det vardagliga arbetet så mycket det går. Med enkelhet syftar jag på det som 

Lager (2010) kallar för välutvecklade verktyg. Viktigt att belysa är då att enkelheten hittas i 

olika verktyg av olika personer. För en del är skriften mer svårtillgänglig och istället fungerar 

bilder bättre. Och det bör vara ett accepterat faktum att det är så. En av mina reflektioner är att 

det måste finnas utrymme för individualism hos förskolans pedagoger och inom de arbetslag 

som dessa ingår i. Pedagogerna är olika på samma vis som barnen och de olika sätten att ta sig 

an och att bemöta kvalitetsutveckling i verksamheten ska få lov att skilja sig från pedagog till 

pedagog. 

Undersökningens bidrag till forskningsfältet 

Tyngden i resultatet av denna undersökning ligger i att resultatet visar att förskolans pedago-

ger arbetar med den dagliga verksamheten på ett väldigt målmedvetet sätt samt att de har po-

sitiva upplevelser av detta målinriktade arbetssätt då de gör bedömningen att måldokument är 

ett verktyg som fungerar främjande för verksamheten. Resultatet indikerar även att respon-

denterna kopplar ihop kvalitetsutveckling med närvaro i barngruppen, och att kvalitetsut-

veckling inte är något fristående som ligger utanför arbetet i barngrupp, vilket i sig är en vik-

tig tyngdpunkt. Undersökningen har också visat att den samlade kunskapen i förskolan är en 

stark motor i kvalitetsutvecklingsarbetet. Detta resultat gör tydligt att gemensam tid för ar-

betslaget som möjliggör såväl planering, gemensam reflektion, samtal och analyser är viktiga 
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och nödvändiga för att driva på utvecklingsarbetet. Det är i dessa gemensamma lärotillfällen 

som förskolepedagogerna själva upplever att arbetet går framåt. 

Vidare forskningsområden 

Under arbetets gång har jag funderat mycket över hur resultatet skulle se ut om jag hade nått 

fram till fler respondenter samt om dessa respondenter hade representerats av en lika stor 

grupp barnskötare som gruppen förskollärare. Därför skulle vidare forskning kunna göras 

enligt samma syfte och utefter samma frågeställningar men med en annan och större omfatt-

ning. 

Nu när lärt mig mer om vilka olika begrepp och verktyg som kan knytas till pedagogisk 

dokumentation skulle det även vara intressant att undersöka i vilka sammanhang pedagogerna 

väljer att använda sig av dessa olika begrepp och verktyg i det dagliga arbetet. 
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BILAGA 1 – Informationsbrev till respondenterna 

 

Undersökning om kvalitetsarbete i förskoleverksamhet   

Klicka HÄR för att komma till enkäten 

 

Hej!  

Vi vet att förskolan idag har en stor arbetsbörda men hoppas ni vill ta er tid till att fylla i den 

bifogade enkäten. Era åsikter är viktiga att belysa. Fyll iden så gott ni kan. Alla svar är värde-

fulla! 

Läs den bifogade informationen nedan för att få mer kunskap om vad undersökningen rör sig 

om eller hoppa till den digitala enkäten direkt.  Det tar ca 15 minuter att fylla i enkäten.  

Vi är två studenter vid ett magisterprogram vid Karlstad Universitet  -  Utbildningsledning 

och skolutveckling. Var för sig skriver vi vår magisteruppsats, men då båda valt att skriva om 

kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling i förskoleverksamhet har vi valt att genomföra det un-

dersökande arbetet tillsammans. För att nå ut till så många som möjligt har vi valt att genom-

föra en enkätstudie.  Vår undersökning baserar sig på åsikter från personer med anställning 

inom förskoleverksamhet och därför har just du blivit kontaktad . Rapporternas syfte är att se 

vilka dokumentationsverktyg som främjar och används i verksamheten samt att ta del av hur 

förskolornas pedagoger använder sig av systematiskt kvalitetsarbete för att nå strävansmålen. 

Vår förhoppning är att du vill ställa upp på att delge oss dina åsikter kring kvalitetsarbete i 

förskolans värld, men så klart är det frivilligt att delta.   

Bearbetningen av era svar kommer att göras i ett dataprogram som heter SPSS och det är end-

ast vi två som står bakom enkäten som kommer att behandla era svarsuppgifter.  Om du öns-

kar ta del av den färdiga undersökningen när den är klar vill vi be dig kontakta oss via mail.   

Vänliga hälsningar Therese Jangbo och Yvonne Elm  

tessjangbo@gmail.com  

vikkisvea@gmail.com    

Klicka HÄR för att komma till enkäten 

 

 

 

 

mailto:tessjangbo@gmail.com
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BILAGA 2 – Enkätfrågorna 

Kvalitetsarbete i förskolan 

 

*Obligatorisk 

1. Kön? * 

o Kvinna  

o Man  

5. Förskolan jag arbetar på heter... * 

 

3. Denna kommun är jag just nu yrkesverksam i? * 

 

7. Så här många år har jag varit yrkesverksam inom förskoleverksamhet? * 

o 1-5 år  

o 6-15 år  

o 16 år eller mer  

2. Detta året är jag född? * 

 

6. Denna befattning har jag på min förskola? * 

o Förskollärare  

o Barnskötare  

o Fritidspedagog  

o Lärare  

o Stödassistent  

o Förskolechef  

o Saknar pedagogisk utbildning  

o Annan pedagogisk utbildning  

4. Förskolan jag arbetar på just nu är... * 

o ...kommunal  

o ...fristående  

8. Jag anser att systematisk kvalitetarbete bygger på... * 

 

1 Instäm-
mer inte 

alls 
2 3 4 

5 Instäm-
mer helt 
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1 Instäm-
mer inte 

alls 
2 3 4 

5 Instäm-
mer helt 

a) 
...Helhetsidé/Verksamhetsidé 

     

b) ...Arbetsplan/Strategi 
     

c) ...Vardagliga dialoger med 
kollegor 

     

d) ...Lärande sam-
tal/Samtalsgrupper 

     

e) ...Dialoger med barnen 
     

f) ...Vårdnadshavares syn-
punkter 

     

g) ...Dokumentation 
     

h) ...Planering - egen 
     

i) ...Planering - gemensam 
     

j) ...Veckans aktiviteter 
     

k) ...Reflektion 
     

l) ...Uppföljning 
     

m) ...Utvärdering 
     

n) ...Analysering 
     

9. Hur väl stämmer dessa påståenden kring systematiskt kvalitetsarbete in i din 

egen vardag på den förskola du arbetar på? * 

Min förskolas arbetsplan/Strategi... 

 
1. Instämmer 

inte alls 
2 3 4 

5 Instämmer 
helt 

a) ...påverkar mitt 
vardagliga arbete 

som pedagog      

b) ...används som 
utgångspunkt när 
vi utvärderar vårt 

arbete 
     

c) ...känns spor-
rande för mig 

     

d) ...är ett resul-
tat av samtal på 
förskolan där alla 
medarbetare varit 

delaktiga 

     

e) ...har sin ut-
gångspunkt i för-
skolans uppdrag      

f) ...används ofta 
som utgångspunkt 

när vi planerar 
vårt arbete 
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1. Instämmer 

inte alls 
2 3 4 

5 Instämmer 
helt 

g) ...har arbetats 
fram på initiativ 

av förskolechefen      

10. Hur ofta använder du dig av följande dokument när du ska planera verksam-

heten? * 

 
Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

a ) Arbetspla-
nen/Strategin 

     

b) Lpfö 98/10 
     

c) Likabehandlingsplanen 
     

d) Skollagen 2010:800 
     

e) Observationsanteck-
ningar 

     

f) Tidigare utvärdering-
ar/analyser 

     

11. Ange hur ofta ni utgår från följande när ni planerar verksamheten. * 

 
Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

a) Uppfattade brister i 
verksamheten 

     

b) Tidigare utvärde-
ringar/analyser 

     

c) Barnens intresse 
     

d) Lokala politiska 
beslut 

     

e) Arbetsplan/Strategi 
     

f) Lpfö 98/10 
     

g) Likabehandlingsplan 
     

h) Skollagen 2010:800 
     

12. Hur ofta utvärderar ni verksamheten? * 

o 1 gång i veckan  

o 1 gång varannan vecka  

o 1 gång i månaden  

o 1 gång varje termin  

o 2 gånger varje termin  

o 1 gång varje läsår  

13. Jag tycker att mitt bästa verktyg för att utvärdera verksamheten är att... * 
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1 Instämmer 

inte alls 
2 3 4 

5 Instämmer 
helt 

a) ...observera bar-
nen i deras aktivite-
ter och skriva ner 
det jag ser för att 

kunna minnas till ett 
senare tillfälle 

     

b) …dokumentera 
det vi gör i verk-

samheten genom att 
fotografera 

     

c) ...videofilma 
situationer för att få 

syn på utveckling      

d) ...fotografera 
situationer i barn-
gruppen som är ta-
lande och prata om 
detta med barnen 

     

e) ...fotografera 
situationer i barn-
gruppen som är ta-
lande och prata om 

detta med mina 
kollegor 

     

f) ...vara närva-
rande i barngruppen 

och aktiv i deras 
lek/utforskande och 
föra dagboksanteck-

ningar om detta 

     

g) ...föra samtal och 
resonemang med 
barnen om deras 
upplevelser av de 

dagliga pedagogiska 
aktiviteterna 

     

14. Jag anser att utvärdering främst görs för... * 

 
1 Instämmer 

inte alls 
2 3 4 

5 Instämmer 
helt 

a) ... verksamhet-
ens skull 

     

b) ... förskoleche-
fens skull 

     

15. Hur ofta använder du dig av följande dokument när du utvärderar verksamhet-

en? * 

 
Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

a) Arbetsplan/Strategi 
     

b) Lpfö 98/10 
     

c) Likabehandlingsplanen 
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Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

d) Skollagen 2010:800 
     

e) Observationsanteck-
ningar 

     

f) Tidigare utvärdering-
ar/analyser 

     

16. I hur stor utsträckning instämmer du med att följande faktorer bidrar till ökad 

kvalitetsutveckling i din förskoleverksamhet? * 

 
1 Instämmer 

inte alls 
2 3 4 

5 Instämmer 
helt 

a) Politiker 
     

b) Förvaltningen 
     

c) Förskolechefer 
     

d) Lokal utveckings-
grupp 

     

e) Närmsta arbetsla-
get 

     

f) Eget intresse för 
utvecklingsfrågor 

     

g) Idéer hämtade 
från tidning-
ar/litteratur      

h) Samtal med kolle-
gor på andra avdel-

ningar/förskolor      

i) Närvaro i barn-
gruppen 

     

j) Pedagogiska plane-
ringar 

     

17. Utvecklingsarbetet i min närmsta miljö på min förskola utgår i första hand 

från... * 

 
1 Instämmer 

inte alls 
2 3 4 

5 Instämmer 
helt 

a) ...min egen 
vilja att utveckla 

     

b) ...mitt arbets-
lags vilja att ut-

veckla      

c) ...hela min 
förskolas vilja att 

utveckla      

d) 
.,.förskolechefens 
vilja att utveckla      

18. I dagsläget bidrar följande faktorer till kvalitetsutveckling på min förskola... * 

(Ange i hur stor grad du instämmer med de angivna påståendena)  
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1 Instämmer 

inte alls 
2 3 4 

5 Instämmer 
helt 

a) Tid till enskild 
planering 

     

b) Tid till arbets-
lagsplanering 

     

c) Tid för egna 
reflektioner 

     

d) Tid för gemen-
samma reflektion-

er      

e) Arbetslaget 
     

f) Arbetsplatsträf-
far (APT) 

     

g) Läsning av fack-
tidning 

     

h) Läsning av litte-
ratur 

     

i) Läsning av forsk-
ning 

     

j) Min egen kun-
skap 

     

k) Arbetslagets 
samlade kunskap 

     

19. Ange hur mycket du instämmer i följande påståenden som handlar om systema-

tiskt arbete för kvalitetsutveckling i förskolans verksamhet. * 

 

1 Instäm-
mer inte 

alls 
2 3 4 

5 Instäm-
mer helt 

a) Förekomsten av ett ge-
mensamt skriftligt arbets-
material på hela förskolan 
underlättar för oss när vi 

arbetar med kvalitetsutveckl-
ing 

     

b) Tillräckligt med tid finns 
för att arbeta med att öka 
kvaliteten på min förskolas 

verksamhet 
     

c) Min förskolas sätt att ar-
beta med kvalitetsfrämjande 

insatser fungerar bra      

d) Kompetensutvecklingsin-
satser som görs på min för-
skola är riktade på ett sätt 

som främjar ökad kvalitet på 
vår verksamhet 

     

e) Kompetensutvecklingsin-
satser är ofta något som 

kommer utifrån/uppifrån från 
förskolechefen eller förvalt-

ningen 

     

f) Litteratur och artiklar som 
har att göra med vardagsakti-
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1 Instäm-
mer inte 

alls 
2 3 4 

5 Instäm-
mer helt 

viteter och kvalitetsutveckl-
ing inom förskola hjälper mig 

i mitt eget kvalitetsarbete 

g) Att föräldrarna delger oss 
sina synpunkter är viktigt för 
att få till en bra kvalitet på 

verksamheten 
     

h) Jag blir hjälpt i mitt ana-
lysarbete av tidigare gjorda 

utvärderingar      

i) Samtalsgrup-
per/samtalsforum med sär-
skilt fokus på måldialoger 

verkar för ökad kvalitetsut-
veckling hos oss 

     

j) Handledning av förskole-
chefen har stor betydelse för 

min egen utveckling inom 
kvalitetsarbetsinsatser 

     

k) Input från pedagoger från 
andra förskolor än min egen 
kan verka kvalitetsfrämjande 

för min förskola 
     

l) AP-träffar är betydelsefulla 
för att främja kvalitetsut-
veckling på min förskola      

m) Förekomsten av olika for-
mer av tvärgrupper där peda-

goger från olika arbetslag 
finns representerade är bety-
delsefulla för att främja kva-
litetsutveckling på vår för-

skola 

     

20. Nu följer ett antal påståenden om hur man kan arbeta med utvecklingsarbete. 

Ange hur väl de stämmer med hur ni arbetar på din förskola. * 

På vår förskola... 

 
1 Instämmer 

inte alls 
2 3 4 

5 Instämmer 
helt 

a) ...utgår vi från 
de vardagsproblem 
som dyker upp och 
planerar vår verk-

samhet efter 
dessa 

     

b) ...läser vi litte-
ratur och diskute-
rar dess innehåll 
för att utveckla 
verksamheten 

     

c) ...ses doku-
mentationer, ut-
värderingar och      
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1 Instämmer 

inte alls 
2 3 4 

5 Instämmer 
helt 

analyser som 
OVIKTIGA redskap 
för vår fortsatta 

kvalitetsutveckling 

d) ...ses doku-
mentationer, ut-
värderingar och 

analyser som VÄR-
DEFULLA redskap 
för vår fortsatta 

kvalitetsutveckling 

     

e) ...tar vi tillvara 
på den barnfria tid 

arbetslaget har 
tillsammans och 
har fungerande 
mötesstrukturer 
som gör att vi får 

mycket gjort 
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