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Abstract 
The purpose of the study was to investigate how preschool teachers experience systematic 

quality work as a tool and gain a deeper insight into preschool teachers' experiences of 

systematic quality work in preschool. This is a qualitative study based on semi-structured 

interviews of five legitimate preschool teachers in the south of Sweden. The study takes 

inspiration from a phenomenographic approach to highlight the variety of perceptions. New 

public management is discussed as an aspect in relation to quality measurement, which may 

have affected the establishments, and employees, views on quality. The result show that the 

preschool teachers' views regarding systematic quality work are that it concretises, makes 

visible goal fulfillment and forms the basis for joint work towards quality assurance. The study 

also show that preschool teachers feel that the work is advantageous with right circumstances. 

However, expressions are given for perceptions that the lack of time, as well as difficulties in 

the absence of guidelines on how the work should be practically performed, is a factor affecting 

the work. 

 

Keywords: Systematic quality work, ecological systems theory, new public management, 

perceptions, phenomenographic, preschool teacher 
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Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att undersöka förskollärares uppfattningar av arbetet med 

systematiskt kvalitetsarbete. I följande arbete kan läsaren ta del av en kvalitativ undersökning 

baserad på semistrukturerade intervjuer av fem legitimerade förskollärare i tre olika kommuner 

i södra Sverige. Studien tar inspiration ur fenomenografin för att synliggöra variationen av 

uppfattningar beträffande arbetet med systematiskt kvalitetsarbete. Det tar även avstamp i en 

ekologisk systemteoretisk syn på det systematiska kvalitetsarbetet som ett system inom 

verksamheterna. New public management lyfts som en aspekt i relation till kvalitetsmätning 

vilken eventuellt kan ha påverkat verksamheternas och de verksammas syn på kvalitet och 

arbetet med detta. Resultatet visar att förskollärarnas uppfattningar om arbetet med systematiskt 

kvalitetsarbete är att det konkretiserar och synliggör måluppfyllelse samt utgör grund för 

gemensamt arbete mot kvalitetssäkring. Studien visar även på att förskollärarna upplever att 

arbetet är fördelaktigt med rätt förutsättningar. Uttryck ges dock för uppfattningar av att 

tidsbristen samt svårigheter i avsaknad av riktlinjer avseende hur arbetet rent praktiskt ska 

genomföras är en faktor som påverkar arbetet. 

 

Nyckelord: Systematiskt kvalitetsarbete, ekologisk systemteori, new public management, 

uppfattningar, fenomenografi, förskollärare. 
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1. Inledning 
Alla som arbetar inom förskolans verksamhet ska utvärdera verksamhetens uppfyllelse mot 

läroplanens mål. Detta uppdrag trädde i kraft 1 juli 2011 med införandet av skollagen (SFS, 

2010:800). Det systematiska kvalitetsarbetet, vilket kommer förkortas som SKA i texten, är ett 

uppdrag för att säkra och nå en likvärdig kvalitet i verksamheterna med utgångspunkt i 

skollagen, läroplanen och andra styrdokument. Det syftar till att kontinuerligt utvärdera 

verksamheten och finna utvecklingsområden. Systematiskt kvalitetsarbete kan utföras och 

genomföras på många olika sätt utifrån förskolans mål vilket kan tolkas som att det inte finns 

ett rätt eller fel i framställningen, dock finns det rekommendationer som pekar på vad resultatet 

av arbetet ska mynna i. Det används med andra ord för att synliggöra det praktiska och 

teoretiska arbetet i förskolan, varför det utförs och vad det leder till med mål att främja barns 

utveckling och lärande. Däremot kan det diskuteras hur ett så pass viktigt arbete rent praktiskt 

ska se ut i verksamheterna. 

  Förskolan är med dess kompensatoriska uppdrag en viktig del av skolsystemet. 

Skolinspektionens granskning från 2015–2017 visar dock att det finns stora skillnader i 

kvaliteten mellan förskolorna i Sverige idag (Skolinspektionen, 2018, s. 6). I granskningen 

beskrivs att “ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete som styrs utifrån läroplansuppdraget och 

barnens bästa behövs, både på förskolenivå och på huvudmannanivå, i syfte att kunna bidra till 

kvalitetsutvecklingen och måluppfyllelsen i förskolan” (Skolinspektionen, 2018, s 10). Av de 

455 förskolor som besöktes under granskningen har 84 procent av dessa ett eller flera 

utvecklingsområden och behöver inleda ett utvecklingsarbete (Skolinspektionen, 2018, s. 61). 

Som följd till detta resultat beslutade regeringen att utveckla en ny läroplan för att jämka 

kvalitetsskillnaderna och öka ambitionsnivån i förskolan. Första juli 2019 släpptes den nya 

läroplanen med ett förtydligat ansvar för förskollärarna att utveckla och utvärdera verksamheten 

(Skolverket, 2018).  

    Följande kvalitativa studie undersöker förskollärares uppfattningar av arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet. Detta grundar sig i en upplevelse av stora skillnader i det 

praktiska arbetet och attityderna om kvalitetssäkring efter flera års erfarenhet som barnskötare 

inom förskolans värld. Under våra studier på högskolan har vi också fått möjlighet att ta del av 

andra förskolors arbete under vår verksamhetsförlagda utbildningsdel. Med denna erfarenhet 

upplever vi att det finns stora skillnader i attityder beträffande hur man arbetar med SKA. Med 

följande studie hoppas vi kunna bidra med en djupare förståelse om förskollärares uppfattning 

av arbetet i förskolans verksamhet kopplat till nya styrdokument och som ett nedslag i en 
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uppföljning till skolinspektionens granskning. Studien och dess resultat skulle förslagsvis 

kunna bidra som diskussionsunderlag i verksamheterna. 

 
 1.1. Historiskt perspektiv 
För att bättre förstå uppdraget inleds följande text med en historisk tillbakablick på de 

styrdokument som lett arbetet i förskolorna. Fokus ligger på dokumentation och kvalitet med 

utgångspunkt i det pedagogiska programmet från 1987. Här nämns dokumentation i relation till 

utvärdering av den egna verksamheten för första gången (SOU, 1987, s. 67). Det pedagogiska 

programmet skapades i syfte att nå en jämn kvalitet i förskolorna och för att kunna identifiera 

eventuella stödinsatser (SOU, 1987, s.9). Den första läroplanen för förskolan gavs ut 1998 av 

utbildningsdepartementet. I detta styrdokument uttrycks en önskad kvalitetsutveckling som 

formuleringen av målen strävar mot. Under beskrivningen av förskolans läroplan finns ett 

avsnitt med benämningen Planering, genomförande, utvärdering och utveckling där det står att 

läsa:  

 

Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i 
förhållande till de uppställda målen i läroplanen. Det är angeläget att metoder 
för utvärdering utvecklas som är tydligt relaterade till de uppställda målen för 
verksamheten och som bidrar till en utveckling av det pedagogiska arbetet. 
Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras 
och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av 
verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov (Utbildningsdepartementet, 
1998a, s. 4).  

 

Här formuleras tydligare arbetet mot målen genom uttrycket att verksamheten skall planeras, 

genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till målen. Detta står i relation till de 

pedagogiska programmets framskrivning av ett utvärderingsarbete med formuleringen: “I 

utvärderingen bör diskuteras hur verksamheten som helhet fungerar i förhållande till målen och 

intentionerna” (SOU, 1987, s. 67). Här låg ett ansvar på varje verksamhet att genom enkel 

dokumentation och en “analys av läget” skriva fram en utvecklingsplan. I denna skulle 

personalen ge förslag på vad de ansåg kunde utvecklas internt eller extern, samt ange behov av 

fortbildning eller annat stöd. Idag ses en nyare form av resultatstyrning relaterat till arbetet mot 

målen. New Public Management eller NPM, som förkortningen lyder, har kommit att påverka 

verksamheternas arbete mot kvalitet inom den offentliga sektorn. Mer om NPM beskrivs längre 

fram i texten. 
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   I nästa led publicerade Skolverket en reviderad läroplan för 2010. Framställningen av 

begreppet kvalitet i verksamheterna går från fyra formuleringar i 1998 års läroplan till nio i den 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2010). Här betonas även barns utveckling och lärande samt 

barns perspektiv i förhållande till all utvärdering i förskolan. Under mål och riktlinjer finns nu 

en egen rubrik som heter Uppföljning, Utvärdering och Utveckling. Beskrivningen av en 

kontinuerlig och systematisk uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans kvalitet 

läggs till med riktlinjer för både arbetslag och förskollärare. Förskollärare som yrkesroll hade 

inte tidigare benämnts i styrdokumenten vilket nu tydliggör positionens ansvar efter ca 63 år 

som yrkesbeteckning.  

 

1.2. Styrdokument nutid  
2016 släpptes ytterligare en reviderad läroplan men utan vidare tillskrivningar till 

verksamheternas kvalitetsarbete. Detta framställs dock tydligare i läroplanen för 2018 som 

började gälla den 1:a juli 2019. Den nya läroplanen togs fram som ett led i kvalitetsutvecklingen 

då en granskning från skolinspektionen 2015–2017 visade på stora skillnader i kvalitet mellan 

förskolorna i Sverige. Den nya läroplanen omarbetades och visade på en ambitionshöjning av 

verksamheterna genom förtydligande av begrepp som utbildning och undervisning. Bland annat 

lades en ny rubrik till om förskollärares ansvar i undervisningen och rubriken uppföljning, 

utvärdering och utveckling framställdes ytterligare med ett tydligare uppdrag beträffande 

förskolans kvalitet (Skolverket, 2018, s 18–19).   

      I läroplanens riktlinjer står att förskollärarna i verksamheten är ansvariga för ”att varje barns 

utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs upp, dokumenteras och analyseras 

för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att 

utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål” (Skolverket, 2018, s. 18). Vikten av 

dokumentationen understryks även här då den utgör det som analysen av verksamheten i ett 

senare skede utläses av. Med formuleringen ”varje barns utveckling” ska följas upp, 

dokumenteras och granskas är det lätt att landa i en syning av det enskilda barnet vilket däremot 

inte ska bedömas. Formuleringen avser dokumentation och analys av varje barns utveckling för 

att kunna utvärdera förskolans arbete med att nå målen på individnivå men utan att landa i en 

bedömning av det enskilda barnet (Skolverket, 2018, s. 18). Även skollagen lyfter vikten av att 

arbetet i verksamheterna systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp och används i syfte 

att utveckla utbildningen. På enhetsnivå ska kvalitetsarbetet genomföras under medverkan av 

lärare, förskollärare, övrig personal och elever (SFS, 2010:800, kap 4, §4). Inget av 



 10 

ovanstående styrdokument ger dock praktiska förslag på genomförandet. Det finns vissa 

riktlinjer som verksamma kan följa för att få stöd, bland annat på skolverkets hemsida 

(Skolverket, 2019c). Dessa lämnar dock stort utrymme för tolkning avseende det som ska 

skrivas fram och utgår dessutom från en samsyn på nuläget baserad på ett resultat i förhållande 

till nationella mål. Resultatet behöver systematiskt och noggrant arbetas fram för att vara 

förankrat i målen och spegla ett tillförlitligt resultat. Arbetet med SKA skiljer sig dessutom från 

verksamhet till verksamhet då det varierar vilka mål som behöver lyftas baserat på varje 

verksamhets resultat. Det står heller inte att finna ett dokument eller en ram att skriva efter utan 

denna får respektive rektor/verksamhet själva arbeta fram. Det framgår däremot tydligt vad 

verksamheten förväntas uppnå genom detta uppdrag. I läroplanen för förskolan 2018 är 

rubriken Varje förskolas utveckling tillagd (Skolverket, 2018, s. 11). Under denna står en 

beskrivning för ramarna rörande arbetet och vilka som är huvudansvariga för att det 

genomförs:  

 

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 
Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt 
förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i 
läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är 
förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En 
sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt 
och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten 
i utbildningen. (Skolverket, 2018, s. 11). 

 

I ovanstående citat är det tydligt vad verksamheterna förväntas uppnå med SKA men även vilka 

som är ansvariga för att det genomförs. Rektorn har det övergripande ansvaret för SKA men 

alla som ingår i arbetslaget är ålagda att systematiskt och kontinuerligt arbeta mot uppdraget 

genom olika verktyg och metoder för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Detta framgår även 

under rubriken uppföljning, utvärdering och utveckling där både förskollärarnas och 

arbetslagets ansvar står framskrivet (Skolverket, 2018, s. 18).  

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka förskollärares uppfattningar av 

arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. I undersökningen granskas en variation av 

uppfattningar genom en fenomenografisk ansats, i hur informanterna ser på sitt uppdrag och 

arbetet med systematisk kvalitetsutveckling. Informanterna ombeds beskriva sina upplevelser 

av uppdraget både gällande eventuella utvecklingsområden men även vad de anser vara 



 11 

gynnsamt med arbetet som är ålagt att utföras i förskolan. Vad gällande uppdraget ses det 

systematiska kvalitetsarbetet utifrån en systemteoretisk inspiration där alla är delar ur en helhet 

i ett och samma system. En fenomenografisk ansats med informanternas uppfattningar utgör 

grund för resultatet även ur denna vinkling. Härifrån förs diskussioner om ett politiskt styre och 

dess påverkan på kvalitetssäkring.    

 

2.1. Problemformuleringar 
 

• Hur uppfattar ett urval förskollärare att arbetet med SKA upprätthåller och utvecklar 

kvaliteten i förskolan?  

• Hur uppfattar ett urval förskollärare premisserna beträffande arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet? 

 

3. Litteraturgenomgång med forskningsöversikt  
Del av den tidigare forskningen till undersökningen belyser den praktiska delen av det 

systematiska kvalitetsarbetet. Detta består av ett urval av litteratur rörande ämnet som utgör det 

teoretiska ramverket i komplement till avhandlingar och befintlig forskning. Då SKA är 

uppbyggt av två större begrepp; Systematiskt och Kvalitet. För att förstå innebörden av 

uppdraget följer en närmare framställning av dessa begrepp. Inledningsvis diskuteras begreppet 

systematiskt kopplat till dokumentation, för att under 3.3 gå närmare in på och problematisera 

begreppet kvalitet.  

     I publikationen Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet förklaras innebörden av 

begreppet systematiskt: “Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas 

strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling” (Skolverket, 2015, s. 11). Då 

efterfrågad utveckling varierar mellan de olika verksamheterna måste därför också det 

systematiska kvalitetsarbetet skilja sig från förskola till förskola. Målet med arbetet förblir dock 

detsamma; en strävan mot ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen 

(Skolverket, 2015, s. 11). En förutsättning för detta arbete är dokumentation. Det är alltså 

dokumentation som ska genomföras systematiskt för att de verksamma i förskolan ska kunna 

upptäcka eventuella utvecklingsområden genom uppföljning, analys och bedömning 

(Skolverket, 2015, s. 11). Avgörande för detta i ett tidigare skede är att ha en förståelse för hur 

dokumentationen ska genomföras. Tidigare forskning visar dock på att förskollärarna många 

gånger tenderar utgå från kunskapsrepresentationer (Insulander & Svärdemo, 2014, s. 14). 
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Christian Eidevald har bedrivit forskning rörande dokumentation i relation till systematiskt 

kvalitetsarbete. Han beskriver problematiken med att inte kunna göra heltäckande 

dokumentationer av verksamheten. Detta då många faktorer påverkar samtidigt, exempelvis 

vilket lärande som faktiskt sker, diskurser, miljöer med mera. Eidevald redogör för att det i 

verksamheterna istället bör skrivas fram dokumentationer som beskriver en liten del av 

pågående arbete för att ur detta sedan kunna reflektera om hela verksamheten (Eidevald, 2013, 

s. 82). Eidevald beskriver även hur många förskollärare kan uppleva SKA som ännu en 

belastning i en redan pressad arbetssituation då dokumentationskravet ligger som grund och 

kan upplevas som tidskrävande (Eidevald, 2013, s. 18). Genom rätt fokus i dokumentationen 

skulle detta krav eller denna upplevelse av belastning eventuellt kunna minimeras. Förskolan 

kan beskrivas som en bedömningskultur där de som utvärderar har svårt för att veta vad de ska 

dokumentera och vad dokumentationen ska leda vidare till. Kravet på kvalitetsredovisning har 

lett till flera former av standardiserade mallar som exempelvis BRUK och ECERS men dessa 

börjar användas som komplement till andra praktikbaserade utvärderingsformer (Insulander & 

Svärdemo, 2014, s. 4).  

 

3.1. Pedagogisk dokumentation 
Beträffande dokumentation är det också noterbart att det finns en skillnad mellan 

dokumentation och pedagogisk dokumentation. Enligt Hillevi Taguchi, är dokumentation en 

serie tillbakasyftande praktiker där man observerar, filmar eller fotograferar barns görande. 

Dokumentationen blir pedagogisk först när det förs reflektioner om den, både barn och vuxna 

behöver delta i denna praktik. Den kan därifrån ge konsekvenser för framtida arbete och blir då 

framåtsyftande (Lenz Taguchi, 2013, s. 13). Denna form av dokumentation ställer processerna 

av lärandet i centrum (Eidevald, 2013, s. 59). Pedagogisk dokumentation nämns för första 

gången i styrdokumenten med läroplanen från 1998. Detta verktyg för utvärdering kom till 

Sverige med inspiration från Norra Italien och Loris Malaguzzi, grundaren för filosofin om 

Reggio Emilia pedagogik (Elfström, 2013,  s. 100). Användningen av begreppet pedagogisk 

dokumentation i styrdokumenten togs dock bort redan i den reviderade läroplanen för 2010 med 

motivationen att läroplanen inte får innefatta arbetssätt eller metoder 

(Utbildningsdepartementet, 1998b, § 7.1). Det är dock en modern metod för dokumentation i 

förskolan idag och på skolverkets hemsida finns stödmaterial beträffande hur man kan arbeta 

med pedagogisk dokumentation (Skolverket, 2019b). 
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     Katarina Elfström Pettersson som utfört forskning om hur dokumentation produceras i 

förskolan mellan barn, lärare, praktiker och ting sätter dokumentationen i relation till kvalitet. 

Hon beskriver kvalitet som något som skapas genom dokumentation. Resultatet visar på att 

kvalitet genom denna praktik många gånger tenderar landa i lärarnas aktiviteter och på så sätt 

förbiser det enskilda barnet vilket strider mot diskurserna avseende verktyget. På så sätt visar 

dokumentationen vad kvalitet skulle kunna bli snarare än att det utgör en grund för utvärdering 

genom ett förskjutet fokus från barnet till förskolans verksamhet, praktiker och lärarnas 

aktiviteter (Elfström Pettersson, 2017, s. 93). Dokumentationen producerar på så sätt vissa 

aspekter av kvalitet vilket då utesluter att den parallellt kan utvärdera kvalitet. En sådan 

dokumentation kan heller inte kallas pedagogisk då praktiken inte innefattar barnens 

deltagande.  

 

3.2. Dokumentation i utfallsrummet 
Sonja Sheridan, Pia Williams och Anette Sandberg har studerat förskollärares uppfattning av 

systematiskt kvalitetsarbete med fokus på uppfattningarna satt i relation till läroplan och barns 

lärande. Resultatet pekar på tre områden av uppfattningar: dokumentation och uppföljning, 

fokus för dokumentation och uppföljning samt hur, varför och när det ska dokumenteras för 

vem (Sheridan, Williams & Sandberg, 2012, s. 25). Förskollärarna i studien anser att 

utvärdering, som arbetsform, tycks vara i behov av utveckling och att det ofta dokumenteras 

men att den strukturerade dokumentationen och utvärderingen många gånger sker i slutet av 

projekt. Utvärderingen tenderar även fokusera på och synliggöra barnens upplevelser av de 

genomförda projekten. Ytterligare en del av resultatet talar för allas verksamma deltagande i 

dokumentationen och utvärderingen samt vilket värde detta redskap har för 

kvalitetsutvecklingen i förskolan. Sammanfattat ligger dokumentation och utvärdering i fokus 

tillsammans med dess olika funktioner och komplexitet med utfall i ett behov av en ökad 

kompetens relaterad till dokumentation om barns lärande. Informanterna tolkar reflektion och 

analys som samma moment, vilket även det pekar på att systematiskt kvalitetsarbete behöver 

fördjupas och breddas i verksamheterna (Sheridan et al. 2012, s. 25). I en jämförande studie av 

Eva Svärdemo Åberg & Eva Insulander, beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet som en 

komplex uppgift där det behövs en medvetenhet om dokumentation som verktyg tillsammans 

med en kritisk teoretisk medvetenhet för att kunna använda det till kvalitetsutveckling. 

Forskarna trycker även på värdet av en djupare förståelse för begreppet kvalitet, som behöver 
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vila på en vetenskaplig grund, samt vad som kan påverka detta i verksamheterna (Insulander & 

Svärdemo Åberg, 2017, s. 2). 

3.3. Perspektiv på kvalitet     
Kvalitet som begrepp beskrivs av Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence som ett socialt 

konstruerat begrepp med mycket specifika innebörder (Dahlberg, Moss & Pence, 2014, s. 167). 

Detta gör det till ett svårtolkat begrepp beroende av sammanhang. Det har också en historik 

baserat på ett samhälles strävan mot objektivitet och kvantifiering där kvalitet setts som en 

faktor för framgång (Dahlberg et al. 2014, s. 170). Vidare beskrivs begreppet kvalitet handla 

“primärt om att definiera genom att specificera kriterier, generaliserbara måttstockar, mot vilka 

en produkt med säkerhet kan bedömas” (Dahlberg et. al. 2014, s. 176). Går man på djupet ligger 

själva definitionen på en grund av objektivitet och en strävan efter att säkra kriterier men en 

universell definition av begreppet står inte att finna. Trots en svårtolkad grund är begreppet 

något man som verksam inom förskolan behöver förhålla sig till. Det finns tre perspektiv på 

kvalitet inom forskning om förskolan; ett relativt perspektiv, ett intersubjektivt pedagogiskt 

perspektiv och ett marknadsanpassat (Lager, 2010, s. 35). Det sistnämnda förekommer främst 

inom olika kommuners planer och styrsystem vilket påverkar förskolans utvärdering. I det 

relativa perspektivet är kvalitet en subjektiv upplevelse där varje individs upplevelse är lika 

viktig. Till detta används bland annat pedagogisk dokumentation till utvärdering, stor vikt 

ligger vid användandet av detta verktyg för att kunna beskriva hur barn lär. Processen för 

lärande och kunskapande är i fokus. Till det intersubjektiva perspektivet beskriver Lager att det 

ska kunna gå att definiera vissa mätbara parametrar för kvalitet. Utvecklingspedagogiken ligger 

inom detta perspektiv, fokus ligger här på det lärande som skett hos barnen utifrån de mål som 

sattes upp för undervisningssituationerna. Det som framhävs är pedagogiska processer, lärares 

agerande, barns lärande och interaktionen mellan vuxen-barn vilket ska synliggöras (Lager, 

2010, s 37).  

 

3.4. Politisk styrning 
Uppdraget med SKA har delegerats från en politisk nivå. Verksamheterna ska synliggöra sitt 

arbete med måluppfyllelsen och presentera detta arbete i skriftlig form till respektive kommun. 

Annika Löfdahl, Maria Hjalmarsson och Karin Franzén lyfter tankar om en performativ 

förskola vilket innebär att verksamheterna synliggörs genom att producera dokument avsedda 

för inre och yttre (extern) kontroll och utvärdering (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén. 2014, s. 

170). Dessa dokument eller fabrikationer, kan benämnas som institutionella berättelser vilket 
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det systematiska kvalitetsarbetet efter denna definition tolkas som. Institutionella berättelser 

kan också komma att påverka hur verksamma inom förskolan beskriver sitt arbete då det utgör 

en form av bedömning av verksamheten. Vidare beskriver Löfdahl att den performativa 

förskolan alltid är öppen för inblick, granskning och konkurrens, vilken bildas i den lokala 

miljön där förskollärare vidtar åtgärder för att möta de utmaningar de står inför. Här ses 

performativ förskola som en styrningsmodell där bedömning, jämförelse och uppvisningar 

används som incitament för kontroll samt förändring. Detta innebär dels att förskolor måste 

visa upp sin verksamhet parallellt med att förskolläraren måste ta itu med kraven på 

kvalitetsredovisning i sin verksamhet (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2014, s. 6). Ola Strandler 

beskriver en form av performativ förskjutning som skett i samhället och som ett led i 

decentraliseringen. I skolan har denna performativa förskjutning lett till ett synliggörande av 

prestation genom betygssättning i lägre åldrar, fler kunskapskrav, nya nationella prov med 

mera. Detta syns också genom införandet av kartläggning i förskoleklass som blev obligatoriskt 

från 1a juli 2019 (Skolverket, 2019a). Gemensamt för dessa reformer är att de utgör ett sätt att 

skapa kontroll (Strandler, 2017, s. 22).  

     Inom offentlig sektor är det idag vanligt med krav på måluppfyllelse och effektivitet. Inom 

dessa ramar faller förskolan in då den är målstyrd i enlighet med styrdokumenten. New Public 

Management är en serie organisationslösningar och strategier som kommit att bli en form av 

marknadsanpassad reglering med fokus på måluppfyllelse genom effektivitet och 

kvalitetssäkring (Lager, 2010, s. 30). New Public Management tar inspiration från den privata 

sektorn och applicerar detta på den offentliga. Det är ett begrepp som formades under början 

av 1990-talet och har förändrat den offentliga sektorns organisering samt styrning. I Norden 

har NPM utvecklats parallellt med decentraliseringen. NPM är en form av konkurrensutsättning 

där kunderna gör val baserat på en politiskt inrättad marknad. Resultatet av kvaliteten beräknas 

genom olika former av granskningar vilka då avser kunna ge svar på om skattepengarna 

används effektivt (Ledin & Machin, 2015, s. 6). Institutionerna och de verksamma där inom 

blir på så sätt i större utsträckning ansvariga för verksamhetens resultat, mer specifikt; för dess 

kvalitet. En fråga som uppstår avseende resultatmätningar är ifall kvalitet, i enlighet med NPM 

styrning, definieras rätt. Karin Lager beskriver den här problematiken med att omvandla små 

barns lärandeprocesser och samspel till mätbara parametrar som passar ett styrsystem i enlighet 

med NPM (Lager, 2010, s. 33).   

     I relation till en performativ förskola och NPM konkurrensutsättningen skulle ett 

maktperspektiv kunna diskuteras genom en kritisk diskursanalys. Genom en diskursanalys hade 

studien kunnat fokusera mer på språket, begrepp och den påverkan de har på verksamheten 
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genom dess yrkesutövare (Fejes & Thornberg, 2015, s. 90). Då den här studien däremot utgår 

från en fenomenografisk ansats med fokus på en variation i upplevda skillnader av uppdraget 

med SKA väljs detta bort. Diskussionen kompletteras dock med makrosystemets påtryckningar 

på förskollärares uppfattningar av uppdraget varifrån en performativ förskola och NPM lyfts.  

 

3.5. Teoretiskt perspektiv 
Studien utgår från en fenomenografisk ansats samt med inspiration av systemteorin utvecklad 

av Urie Bronfenbrenner. Utifrån dessa perspektiv granskas en variation av uppfattning som 

informanterna gett uttryck för. Det öppnar också upp för en möjlighet att se till politiskt styrd 

påverkan i uppfattningarna av arbetet med SKA. Genom makrosystemet och tankarna om en 

NPM-styrd kvalitetsmätning diskuteras hur denna påverkan eventuellt kan ses i resultatet. 

 

3.5.1. Fenomenografi 

Studien utgår från en fenomenografisk ansats vilket innebär ett fokus på variationen av 

uppfattningar av världen eller ett fenomen. För att kunna urskilja denna behövs även en 

granskning av likheterna. I följande arbete undersöks olika variationer av samma fenomen, det 

systematiska kvalitetsarbetet, utifrån förskollärares uppfattningar. Ingrid Pramling Samuelsson 

och Maj Asplund Carlsson beskriver fenomenografin som en ansats som “lyfter fram 

människors subjektiva värld och deras sätt att skapa förståelse för omvärlden” (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, s. 59). Den är därför lämpad att beskriva och analysera 

den förståelse enskilda individer lyfter angående ett visst fenomen, ansatsen har en 

utgångspunkt i att företeelser i världen kan ha olika innebörd för olika människor. 

Kunskapsintresset ligger i att fånga, beskriva, analysera och tolka dessa uppfattningar av 

samma fenomen (Uljens, 1989, s. 10). Fenomenografin förespråkar den subjektivt erfarna 

världen före vetenskap och tillskrivs det så kallade andra ordningens perspektiv satt i relation 

till första ordningens perspektiv som objektivt beskriver fakta, ren beskaffenhet (Kroksmark, 

2007, s. 7).  

 

3.5.2. Fenomenografiska begrepp  
För att kunna tolka analysen och det som fokuseras i följande text behövs en granskning av 

teorins mest centrala begrepp. Uppfattning används inom fenomenografin för att beskriva 

förståelsen av eller erfarandet av ett fenomen. och är ett av ansatsens mest centrala begrepp 

(Kroksmark, 2007, s. 6). Michael Uljens beskriver uppfattningsbegreppet som nära relaterat till 
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kunskapsbegreppet, det står för det underförstådda och utgör grunden för våra resonemang. 

Aktiviteten att uppskatta är meningsskapande och utgör en oreflekterad verklighet, en relation 

mellan individen och världen (Uljens, 1989, s. 19). En intressant aspekt av fenomen utifrån 

uppfattninsgbegreppet i relation till meningsskapande är att ju mindre klar en individ är över 

ett fenomen desto tydligare tenderar individen tillskriva fenomenet mening (Uljens, 1989, s. 

20).  

     Variation är också ett begrepp som används inom fenomenografin. Inom ansatsen ligger en 

strävan att beskriva kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen på. Detta beskrivs då som 

variationen i skilda uppfattningar av ett fenomen (Larsson, 1986, s. 22). Utrymmet mellan de 

olika uppfattningarna beskrivs med termen utfallsrum (Fejes et al. 2015, s. 163). I studien 

presenteras ett utfallsrum till respektive problemformulering och framställs där i olika 

kategorier. Det som beskrivs inom fenomenografin är just uppfattningar av ett fenomen, vilket 

belyses i denna studie, och står till skillnad från uppfattningar om ett fenomen. Med 

uppfattningar av något beskrivs en grundläggande förståelse men med uppfattningar om något 

avses att individen gör detta något till en medveten reflektion förenat med en värdering (Uljens, 

1989, s. 10).  

     Fenomenografin är varken idealistisk eller empiristisk. Begreppet uppfattning understryker 

att det finns ett möte mellan människa och omvärld vilket då innebär att detta möte sker mot 

någon bakgrund: “Uppfattandet handlar då om att urskilja hur fenomen är relaterade till en 

helhet” (Uljens, 1989, s. 21). I detta ges relationen mellan del och helhet en innebörd.  

     Andreas Fejes och Robert Thornberg beskriver hur vi tolkar omvärlden baserat på de 

erfarenheter vi har: “Vårt sätt att förstå omvärlden är ett resultat av ett lärande som fortgår hela 

livet och som leder till att vi då och då kommer att förändra innebörden i hur vi förstår den” 

(Fejes & Thornberg, 2015, s. 162). Förståelsen av omvärlden kan alltså ses alltså som ett resultat 

av vårt lärande. Miljön som konstant omger oss är mer eller mindre komplex. Att erfara något 

ur miljön handlar om att vi urskiljer det vi erfar från denna miljö och ur sitt sammanhang 

(Marton & Booth, 2000, s. 117).  Skilda sätt att erfara något kan förstås i termer av skillnader i 

struktur eller hur vi organiserar vårt medvetande. I grunden handlar det om vad som fokuseras 

och hur medvetandet är organiserat vid erfarandet (Marton & Booth, 200, s. 134). Detta kan 

förstås som att vi ger saker mening genom hur vi erfar dem. Paradoxalt nog beskriver 

fenomenografin att varje fenomen kan erfaras på oändlig många sätt men erfars av människor 

på ett begränsat antal kvalitativt skilda sätt (Marton & Booth, 2007, s. 135).  

     Viss kritik gentemot fenomenografin har uppkommit under åren. Denna kritik lyfter 

problematiken med objektiviteten i att utgå från individuella uppfattningar samt att analysen av 
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materialet riskerar att inte vara djupgående nog att räknas som adekvat för en forskningsansats 

(Uljens, 1989, s. 59). Den här kritiken har tagits i beaktande i studien och kompletteras med 

citat från informanternas utsagor vilket lämnar läsaren till att bedöma huruvida kategorierna 

och resonemangen ger en överförbarhet till liknande studier. Som ett led i ett djupare 

resonemang utvecklas diskussionen med en systemteoretisk inspiration på styrning inom den 

offentliga sektorn och de senare årens NPM influencer. Utifrån studien kan läsaren ta del av en 

vinkling från makrosystemet och dess eventuella inverkan på förskollärarnas arbete med SKA. 

Detta system har valts ut då det relaterar till den politiska styrning studien belyser genom SKA.  

 

3.6. Systemteori 
Studien tar kompletterande inspiration från Bronfenbrenners ekologiska systemteorin där man 

betraktar en individ, grupp, organisation eller ett samhälle som bestående av olika delar sedda 

som en helhet. Dessa olika delar samspelar och påverkar varandra. Synsättet står i relation till 

den europeiska idéhistoriens individcentrerade syn på människan (Öquist, 2018, s. 7). Genom 

att utforska samspelet mellan olika delar och relationen mellan systemet samt omgivningen så 

kan vi skapa en förståelse för hur systemet fungerar. Systemteorin säger att för att ett system 

ska kunna arbeta mot ett mål så måste det finnas kopplingar mellan nivåerna inom systemet 

(Öquist, 2018, s 73). Tänkandet är cirkulärt och ser till termer av helheter, relationer, funktioner, 

sammanhang och mönster (Öquist, 2018, s. 26). Bronfenbrenner skiljer på fyra olika system 

inom den ekologiska systemteorin. De olika systemen delas in i chrono (tid), mikrosystemet 

(familjen), mesosystemet (förskola, skola), exosystemet (grannar, media arbete) samt 

makrosystemet (politiskt system), alla systemen hänger ihop och behövs för att bilda en helhet 

(Nilholm, 2016, s 64).  

     Makrosystemet för förskolan är det styre som kommer uppifrån, de politiska beslut som tas 

angående verksamheterna. Ett exempel på detta är läroplanen och andra styrdokument. Ju högre 

upp i systemet desto större räckvidd har de beslut som tas och ju mer abstrakt är den information 

som ligger till grund för beslutet (Öquist, 2018, s. 12). Beslut tas här grundat på vad som anses 

kunna vara bäst för hela systemet. I sammanhang där begreppet system används är det bra att 

förstå begreppet nivå inom angiven teori.  Här reflekteras det beträffande nivåer inom systemen 

och dessa ligger i en hierarkisk ordning med överordnade och underordnade system (Öquist, 

2018, s. 12). Genom systemteorin kan politisk styrning ses som den översta hierarkiska nivån i 

systemet med abstrakta direktiv rörande uppdraget med genomförandet av systematiskt 

kvalitetsarbete i verksamheterna. Med andra ord kan makrosystemet i studien härledas till 
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förskolans SKA dokument då uppdraget kommer från en politisk styrning. Paralleller kan också 

dras till det historiska perspektivet där förändring i politiskt styre beträffande systematiskt 

kvalitetsarbete över tid kan framträda. 

 

4. Metod och Genomförande 
Studien utgår från semistrukturerade personliga intervjuer, där samma frågor ställs till de 

förskollärare som medverkar i studien. Semistrukturerade intervjuer innebär att man har en 

grund gällande ämne och frågor som ska behandlas. Det finns däremot en flexibilitet i 

ordningsföljd rörande frågorna samt att dessa är utformade med öppna svarsalternativ. 

Intervjuerna består av 11 frågor som informanterna fått svara fritt på med eventuella följdfrågor. 

Betoningen ligger på att den intervjuade får utveckla sina idéer och tankar om ämnet 

(Denscombe, 2016, s. 266). Intervjuerna sker individuellt då den fenomenografiska ansatsen 

lägger vikt vid den enskildes uppfattningar om ett fenomen.  

     Då syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av arbetet med det 

systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, genomförs kvalitativa intervjuer med förskollärare 

verksamma i förskolan med ett semistrukturerat upplägg. En kvalitativ metod är enligt Martyn 

Denscombe, professor i social forskning, lämplig vid intresse för deltagarnas uppfattning samt 

om man är intresserad av en djupare förståelse i det man avser att undersöka (Denscombe, 2016, 

s. 265). I intervjuerna möjliggörs också för informanterna att vidare beskriva sina uppfattningar 

om arbetet på en djupare nivå, allt efter hur de uppfattar arbetet och vad de vill lyfta. Vi har 

däremot valt bort djupintervjuer som metod då vi vill belysa flera aspekter av arbetet som grund 

för analysen och för att undersökningen ska kunna upprepas. En del frågor rymmer ett mer 

utförligt svar medan andra frågor kan besvaras med ett kortare svar. Ett alternativ till personlig 

intervju är gruppintervju med flertalet deltagare. Personliga intervjuer valdes då deltagarna i 

gruppintervjuer skulle kunna påverka varandra med de svar som ges och eventuellt komma 

fram till en gemensam synpunkt (Denscombe, 2016, s. 268). Då den här studien även ser till 

informanter från olika kommuner och under olika rektorer skulle gruppintervjuer rent praktiskt 

vara svårt att genomföra och har därför valts bort som metod.  

 

4.1. Urval 
 I studien intervjuas fem förskollärare i från olika förskolor i olika kommuner i södra Sverige. 

Ett urval görs genom att fokusera på en del av populationen (Denscombe, 2016, s. 63). 

Informanterna har alla en förskollärarutbildning i grunden. Detta urval gjordes då denna 
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yrkesgrupp har samma pedagogiska ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling. Då 

förskollärare inom liknande verksamhet och under samma rektor möjligtvis skulle kunna utgå 

från samma struktur i arbetet med SKA har detta scenario undvikits. De förskollärare som valts 

ut att delta i undersökningen arbetar därför under olika ledning samt tre olika kommuner i södra 

Sverige. Trots att orsaker bakom de olika uppfattningar informanterna ger uttryck för inte är av 

intresse inom fenomenografin kan det vara intressant för läsaren att ta del av examinering årens 

vidd bland informanterna. Denna varierar mellan 2003 och 2014 (Uljens, 1989, s. 42). I 

undersökningen har både kvinnor och män deltagit, de har inte valts ut på grund av 

könstillhörighet utan har endast varit resultatet av slumpmässigt urval från rektorernas sida.  

 

4.2 Bearbetning av data 
Intervjuerna som utgör materialet, har utförts separat för att efter transkribering sedan göra en 

gemensam analys. Transkriberingen av intervjuerna gjordes samma dag som intervjuerna 

genomfördes för att hålla upplevelsen av intervjun i minnet. Kvalitativ forskning ligger inom 

det interpretivistiska paradigmet och är förenat med forskarens egen påverkan i analysen 

(Denscombe, 2016, s. 18). I denna studie har detta tagits i beaktande både vid intervju och 

analys för att på så sätt försöka undvika inblandning och påverkan på resultatet i så stor 

utsträckning som möjligt. För att få syn på variationen har materialet kritiskt granskats genom 

läsning och reflektion. Transkriberingarna skrevs ut för att närmare kunna granskas och 

anteckningar fördes genomgående vid genomläsning (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014, 

s. 151). De lästes igenom vid flera tillfällen för att materialet skulle vara bekant vid en analys 

(Larsson, 1986, s. 37). I en urskiljning av variationen av uppfattningar har också likheter 

analyserats (Fejes et al., 2015, s. 169).  Fokus i analysarbetet har legat på att hitta dimensioner 

i materialet genom att se till frågorna och svaren som går på djupet relaterat till uppfattningar 

av SKA. Formuleringar kopplade till informanternas uppfattningar har jämförts för att utifrån 

det sen utforma kategorier. Resultatets och analysens disposition är upplagd utifrån 

problemformuleringarna med konstruerade underrubriker i studiens material. Dessa är 

utformade genom en jämförelse mellan olika svar (Larsson, 1986, s. 31). 

 

4.3.Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 
Forskningens validitet är en fråga om trovärdighet av data och hur lämplig den data är satt i 

relation till aktuell forskningsfråga. Att ta användning av förskolor under olika rektorer och i 

olika kommuner har varit ett övervägande avseende validiteten. Det har varit ett medvetet val 
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för att undvika att insamlingen av data skulle ha kommit från områden som använder sig av 

samma arbetssätt vilket då skulle kunna komma påverka resultatet (Denscombe, 2016, s. 410). 

Utifrån samma grund har övervägande gjorts relaterat till förskolornas sektorer; förskollärarna 

som valts ut arbetar både inom den kommunala och den privata sektorn samt inom tre skilda 

kommuner i södra Sverige.  

     Mycket inom fenomenografin lämnas till tolkning. Frågan som kan ställas är då om en annan 

forskare hade kunnat hitta andra tolkningar av materialet och på så sätt kunna nå andra resultat. 

Uljens beskriver detta som en generell fråga avseende validiteten inom kvalitativ forskning. 

Till denna fråga kan man tillämpa en koherens och ett korrespondenskriterium för tolkningen 

av sanningen. Koherenskriteriet innebär att tolkningen måste vara logisk för läsaren, vilket vi 

hoppas kunna skriva fram. Korrespondenskriteriet innebär att tolkningen måste ha en grund i 

datamaterialet som representeras i denna studie genom citat i resultatet (Uljens, 1989, s. 56).  

     Reliabiliteten (tillförlitlighet) handlar om studiens möjlighet till upprepning med samma 

eller liknande resultat (Denscombe, 2016, s. 411). Med andra ord kan det beskrivas som 

“tillförlitlighet”. Detta är svårt att applicera i kvalitativa studier med fokus på informanternas 

subjektiva uppfattningar. Intervjuareffekten där forskaren i sig blir del av studien genom sin 

identitet, har även den tagits i beaktande (Denscombe, 2016, s. 270). Detta har däremot inte 

ansetts påverka i intervjuerna. Intervjufrågorna har bifogats som bilaga för att studien ska kunna 

upprepas utifrån samma frågor. Fokus har legat på att utforma intervjuerna efter samma struktur 

med öppna frågor och efterfråga en personlig uppfattning vilket då inte bör kunna ge ett “fel” 

svar. Intervjufrågorna belyser olika delar av arbetet för att informanterna ska kunna reflektera 

om SKA. Detta med en bakomliggande tanke rörande att dess komplexitet kan kräva 

diskussioner om begrepp och tillvägagångssätt för att få syn på uppfattningar. Följdfrågor har 

också ställts för att kunna få fram en djupare förståelse för de individuella svaren. Den 

subjektiva livsvärlden och dess sanning är ouppnåelig för alla andra utom den tillfrågade och 

kräver en tillit till informantens ärliga uttömmande svar.  

      För att uppnå en generaliserbarhet i studien, att kunna applicera studiens resultat till en 

större kontext, utgår analysen från tilltagna teorier beskrivna under teoretiskt perspektiv 

(Denscombe, 2016, s. 412). Till grund ligger också tidigare forskning inom området och även 

här är intervjufrågorna av relevans. Det kan dock ifrågasättas om en studie med fokus på fem 

informanter från södra Sverige är applicerbar till förskollärare i övriga delar av landet. Enligt 

Denscombe kan generaliserbarhet inom kvalitativa studier med fler informanter och större data 

erbjuda en statistisk sannolikhet för att en viss aspekt denna data är applicerbar till andra 

områden och på andra inom samma yrkesposition. Till studier med färre informanter, likt 
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denna, lyfts “överförbarhet” som begrepp. Med detta menas att de som tar del av forskningen 

själva står att bedöma om huruvida forskningen går att överföra till liknande forskning 

(Denscombe, 2016, s. 412). Även om en liknande studie inte gett exakt samma resultat som 

denna så kan frågorna lyftas för vidare diskussioner och reflektioner om uppdraget.  

 

4.4. Etiska ställningstagande  
Till insamlingen av materialet har de forskningsetiska principerna övervägts. De 

forskningsetiska principerna bygger på forskningskravet samt individskyddskravet. 

Forskningskravet innebär att forskningen ska utvecklas och fördjupas samt en förbättring av 

metoder. Individskyddskravet innefattar fyra allmänna huvudkrav: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

Informationskravet innebär att samtliga deltagare ska informeras om undersökningens innehåll, 

villkor för deltagande, frivilligheten samt rätten till att avbryta sitt deltagande. Detta har tagits 

hänsyn till genom att det skickades ut ett missivbrev till respektive rektor och/eller biträdande 

rektor, beroende på vilket område det rörde sig om. Det har också framkommit i 

samtyckesblanketten som informanterna fick ta del av och signera vid intervjutillfället. I 

missivbrevet informerades rektorn om de forskningsetiska principerna som utgjort grund till 

förhållningssättet vid insamlingen av data. Informanterna har även de blivit underrättade om 

övervägandet av de forskningsetiska principerna samt syfte med intervjun. Samtyckeskravet 

innebär att inhämta samtycke från undersökningsdeltagarna där de får avgöra om de vill 

medverka eller ej. Samtycke har skriftligen inhämtats genom en samtyckesblankett som delades 

ut vid intervjutillfället. Uppgifterna om informanterna ges största möjliga konfidentialitet, de 

aktuella förskolorna där förskollärarna är verksamma anges inte vid namn. Nyttjandekravet har 

tagits hänsyn till genom att inga av de insamlade uppgifterna kommer användas till annat 

ändamål än denna forskning och dessa förstörs när arbetet examinerats (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 14). Den data som uppkommit i samband med studien förvaras lösenordskyddat. 

Informanterna kommer kontaktas när arbetet publiceras för deras möjlighet att ta del av studiens 

resultat vilket grundar sig i önskemål från deras sida.  

 

5. Resultat och Analys  
Inledningsvis gestaltas till denna rubrik variationen av uppfattningar, i huvud- och 

underkategorier, som informanterna gett uttryck för beträffande arbetet med SKA. Initialt ligger 

ett fokus på de fördelar arbetet medför i strävan mot kvalitet i verksamheterna under 5.1. Detta 
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då problemformuleringen i fråga pekar på upprätthållandet av arbetet. Därefter följer uttryckta 

generella uppfattningar avseende förutsättningarna av arbetet till efterföljande underrubrik 

under 5.2. Dessa presenteras i nedanstående kategorier som utröntes baserat på bearbetningen 

av intervjuerna framställda i citat för att synliggöra informanternas uttryck. Citaten och 

analysen av dessa utgör grund för studiens påstående.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Synliggörande av resultat 

 

5.1. Uppfattningar av hur arbetet med systematiskt kvalitetsarbete 

upprätthåller och utvecklar kvaliteten i förskolan 
I de fem intervjuer som genomfördes framträder ett utfallsrum med två kategorier av 

uppfattningar till denna problemformulering. Uppfattningarna urskiljs och beskrivs i följande 

kategorier; SKA konkretiserar och synliggör måluppfyllelse och SKA utgör grund för 

gemensamt arbete mot kvalitetssäkring. 

 

5.1.1. Systematiskt kvalitetsarbete konkretiserar och synliggör måluppfyllelse 
Den största kategorin med flest uttalade uppfattningar som urskiljs är att SKA konkretiserar 

och synliggör måluppfyllelsen. Informanterna gav i denna kategorin uttryck för uppdraget som 

givande genom att det konkretiserade det praktiska arbetet och synliggjorde komplexiteten med 

kvalitetssäkringen:   

 

(I2): (...) att man har konkreta ehm… vad exakt ska vi titta på? Hur ska vi 
planera upp för att nå våra konkretiserade mål? Vilka vägar behöver vi prova? 
Vilka vägar har vi provat? Man kan gå tillbaka, så sätt så säkerställer man ju… 
kvaliteten, inom det området. (...) man observerar ju man går igenom för att 
kunna besvara de frågorna som finns i SKA: et så säkerställer man ju, att man 
aktivt jobbar utifrån det. (...) Lite så. Men nu tycker jag det är till ganska bra 
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hjälp och jag tror det är för att vi har utarbetat den så pass… tydligt, som jag 
som människa behöver (skratt) den strukturen i det. (...) Tidigare har vi haft det 
lite mer som ett… det har blivit lite som “åååh nu måste vi jobba med det med”. 
Att det blir ett arbete bredvid. En grej som måste tilläggas för att man är så inne 
i sitt arbete och verksamheten och så men det vi lärt oss är ju att man kan 
använda det på ett bra sätt. 

 

Här beskriver informanten en upplevelse av att det systematiska kvalitetsarbetet konkretiserar 

arbetet i verksamheten. Denna uppfattning urskilts genom uttryck av begrepp som “konkret” 

och “vad exakt ska vi titta på”. Informanten uttrycker beskrivningar av SKA som ett uppdrag 

för att säkerställa kvaliteten med hänvisningar till verksamhetens underlag för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Det är genom denna som informanten upplever sig kunna besvara på adekvata 

ändamålsenliga frågor om kvalitetssäkringen. Informanten lyfter dessutom uppfattningar av att 

hen behöver ramarna i sitt uppdrag och att detta tydliggör en struktur samt att det har gått från 

att i verksamheten vara ett måste, till att bli ett gynnsamt uppdrag, efter att de bekantat sig med 

ett adekvat upplägg. Denna uppfattning skulle kunna särskiljas i den mån att informanten sedan 

tidigare haft uppfattningen av att arbetet varit till en börda. Men då detta står för en tidigare 

uppfattning som nu ändrats har den analyserats att falla in inom detta utfallsrum. Informant 3 

uttryckte liknande uppfattningar av arbetet: 

 

(I3): (...) att man kontinuerligt dokumenterar i tex, vår slinga då, ehh allting som 
man gör, åhh framförallt hur vi tänker, varför vi tänker så, vad vi vill göra och 
hur vi vill nå dit? Och liksom hur gör vi för att komma dit, och sen liksom 
utvärderar hur det blev sen, och varför de blev så och varför de inte blev på detta 
sättet eller varför vi bytte spår eller varför vi inte bytte spår, på så sätt tror jag 
liksom att man kan ehh se och säkra kvaliteten i verksamheten. 

 

Här belyses vikten av kontinuerligt arbete med underlaget för SKA och hur detta kan hjälpa till 

i arbetet med att säkra kvaliteten. Ett erfarande av hur arbetet blir konkret genom att ställa frågor 

och belysa hur det sett ut i verksamheten lyfts fram tillsammans med hur detta synliggör det 

praktiska arbetet och vägen dit.  

     Även informant 5 använder sig av begreppet konkret i diskussion om arbetets komplexitet 

och hur detta kan underlätta arbetet: 

 

(I5): (...) som sagt det är mycket men även så är det ju konkret också. Alltså hur 
man skriver tex., målbeskrivningar och hela den här biten. Alltså.. ju tydligare 
du själv är och ju tydligare ramar du får i ditt SKA arbete och ju tydligare och 
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konkret du skriver så är det också lättare, tycker jag. Att man kan se hur mycket 
gynnar det barnen och verksamheten. Eh.. så man måste verkligen snäva åt 
känner jag och du kan inte börja luddigt här ute utan snäva åt så mycket som 
möjligt. För då tror jag att det gynnar verksamheten som allra bäst.  
 
 

Hen lyfter ovan fram vikten av att arbetet behöver utgå från en tydlighet och med ramar för det 

som behandlas. Informanten urskiljs även ha en uppfattning av hur det stora arbetet behöver 

smalnas av och snävas åt för att gynna verksamheten. 

     Följande informant ger uttryck för likheter med ovanstående uppfattningar. Även om inte 

tankar avseende det konkreta lyfts fram så belyser informanten hur hen genom arbetet upplever 

att det som gjorts i verksamheten synliggörs och lyfts fram vilket då kan hjälpa med arbetet i 

kvalitetssäkringen:  

 

(I4): Man är väldigt självkritisk ibland, ibland känns det ju som att man inte 
hunnit med att göra speciellt mycket, men om man sätter sig ner och verkligen 
går igenom det man har gjort..så hittar man jättemycket.  

 

Informanten ger uttryck för vikten av att reflektera om det insamlade materialet för att 

synliggöra arbetet med SKA. Detta skulle kunna grunda sig i arbetets komplexitet och en 

svårighet att övergripande få syn på det som gjorts utan en närmare analys av arbetet. 

     Till det sista citatet urskiljs en uppfattning av att värdesätta det systematiska kvalitetsarbetet 

som av yttersta vikt och belyser dess påverkan i verksamheten: 

 

(I1): Jag har alltid tyckt att kvalitetsarbetet har varit en väldigt viktig del, en 
central del i verksamheten, för har man inte den så kan man liksom inte få någon 
god kvalitet. Och har man ingen kvalitet så har man ingenting att bygga på, har 
man de, så har man en grund och då finns de mycket mer och utveckla och få 
framåt åhh,... lyfta liksom.  

 

I citatet uttrycks SKA vara avgörande för kvaliteten och inneha en central roll i verksamheten. 

Informanten beskriver vidare hur SKA utgör grunden för planeringen av det fortsatta arbetet. 

Då stor vikt läggs vid arbetet upplevs detta erfarande relevant satt i relation till 

problemformuleringen och kategorin. Denna uppfattning urskiljs baserat på informantens 

uttalande om att kvaliteten är avgörande för verksamhetens meningsfullhet, men skiljer sig i 

det avseende att informanten inte lyfter fram specifika uppfattningar av arbetet som konkret 

eller hur det synliggör praktiken. Här framställs SKA som avgörande för verksamheten i 
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relation till dess kvalitet och måluppfyllelse. Citatet och uppfattningen analyserades först att 

tillhöra en egen kategori då det inte belyser en konkretisering eller synliggörande av praktiken. 

Efter ytterligare genomgång av materialet tillskrivs uppfattningen tillhöra denna kategori då det 

landar i en kvalitetssäkring och nödvändighet för att nå måluppfyllelse. 

 

5.1.2. Systematiskt kvalitetsarbete utgör grund för gemensamt arbete mot 

kvalitetssäkring  
Till den här kategorin urskiljs uppfattningen att SKA kan hjälpa arbetslaget i en strävan mot en 

samsyn beträffande uppdraget. Informanten beskriver en säkerställning i arbetet mot 

gemensamma mål: 

 

(I2): Eh.. det säkerställer ju att man diskuterar i arbetslaget, man diskuterar, man 
får en gemensam samsyn tycker jag, kring planering, kring utvärdering. 
Eh…man… säkerställer ju att man jobbar mot samma mål på ett annat sätt än 
om man inte hade haft den typen av dokument att luta sig mot.  

 

Informanten använder sig av begrepp som “gemensam” och “samsyn” samt en strävan mot 

“samma mål” vilka uppfattas skildra dennes uppfattningar av hur SKA utgör en grund för hur 

arbetslaget kan arbeta tillsammans mot samma målsättning. Kategorin urskiljs baserat på det 

uttryckta erfarandet av ett gemensamt arbete och en värdering av denna med utgångspunkt i 

samsyn, planering och utvärdering. Informantens uttryck i detta utfallsrum kan enligt den 

ekologiska systemteorin analyseras som de delar av en helhet som förskollärarna utgör 

tillsammans med övriga nivåer i systemet. Förskollärarna ger uttryck för förståelse för, och 

verkar se fördelarna med uppdraget, som grundar sig i ett beslut taget på en makronivå, trots 

dess komplexa utformning.  

 

5.2. Systematiskt kvalitetsarbete i olika skepnader 
I texten som följer urskiljs mer allmänna uppfattningar av arbetet som uttryckts under 

intervjuerna och som ter sig intressanta i relation till undersökningen. Här beskrivs premisser 

som informanterna upplever relaterat till arbetet med SKA. Dessa uppfattningar står i kontrast 

till ovanstående rubrik som kategoriserar upplevelser av hur arbetet gynnar måluppfyllelse i 

verksamheterna. Även dessa uppfattningar kategoriseras och har utmynnat i följande kategorier 

inom utfallsrummet: SKA är fördelaktigt med rätt förutsättningar, SKA är ålagt alla men skiljer 

sig i praktiken och SKA är diffust.  
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5.2.1. Systematiskt kvalitetsarbete är fördelaktigt med rätt förutsättningar 

Under denna rubrik urskiljs flest uppfattningar. Här ger informanterna uttryck för att tiden är 

en stor faktor i framställningen av SKA. Dokumentationen upplevs tidskrävande och central i 

dessa yttranden. Aspekter avseende dokumentationen som lyfts berör att få ner barnens tankar, 

fotografera, filma samt få syn på vad barnen ger uttryck för både med kroppen (för de yngsta) 

och språkligt.  

      Informant 3 beskriver här att planeringen inte räcker till för att göra allt som är ålagt hen 

denna tid:  

 

(I3): Ehh, i den slingan då så försöker vi men hinner inte alltid, det måste jag 
verkligen vara ärlig med att säga… Alltså dom planeringstimmarna som vi har 
i veckan hinner vi inte alltid, då det är så mycket annat som ska göras under 
dom timmarna. Så försöker vi iallafall dokumentera via bilder, text, barnens 
tankar, kanske något speciellt som barnen har sagt eller som vi kan få in där för 
att kunna gå tillbaka och kolla. Och ehh.. filmer, men vi vill ju verkligen bli 
duktigare på det men de krävs också att vi har mer tid. 

 

Informanten har önskemål om att utveckla arbetet men är beroende av avsatt tid vilken inte 

upplevs adekvat i relation till uppdraget. Även i följande citat ges det uttryck för uppfattningar 

av att dokumentationen är tidskrävande och att otillräcklighetskänslorna troligtvis grundar sig 

i tidsaspekten. Informanten lyfter här även andra delar av uppdraget som ska rymmas under 

planeringstiden: 

 

(I5): Man skulle önska lite länge tid (...) det är jättemycket som ska göras liksom 
sen har vi dokumentationen också. Den får vi absolut inte glömma. För den är 
också jätteviktig i SKA arbetet. Och den gör man också på sin egen 
utvecklingstid då. Eh.. och det ska ju också räcka, till dokumentationen och till 
utveckling i lärmiljöerna, reflektera kring mina ansvarsbarn, kring alla 
barnen…ja du vet. Så därför känner jag att det är lite snålt om tid. Jag vet inte 
om det är tiden Ehm… tiden som är den stora boven i det hela. Att man känner 
sig stressad. Att man inte riktigt får den tiden.  

 

Informant 5 ger uttryck för att tid krävs till reflektion om barnen på avdelningen, både vad 

gällande egna ansvarsbarn men också de andra barnen i gruppen. Detta skulle kunna tolkas som 

ett yttrande rörande det övergripande ansvar förskollärarna har i gruppen, inte bara gällande 

SKA arbetet utan även andra delar av uppdraget i relation till barns utveckling och lärande.  
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     Uppfattningen av att inte ha tid till alla delar av arbetet ger i sin tur att förskollärarna 

upplever en begränsning rörande analysen och utvärderingen av arbetet efter önskad förmåga. 

Detta urskiljs informant 5 ge uttryck för i följande citat:  

 

(I5): För det blir ofta lite ytligt bara. Att man gör det ytliga och sen får man lite 
vara nöjd med det. Men så… känner jag att jag vill faktiskt inte jobba så. Utan 
jag vill kunna djupdyka ner och få tid till mig själv att nu gjorde jag den 
aktiviteten med dem barnen och de reagerade så här. De tyckte det var roligt 
eh..  nästa gång kan vi ta det lite vidare och göra såhär. Det blir liksom på den 
nivån. Jag skulle liksom vilja ännu mer grotta ner mig. 

 

Att analysen och utvärderingen faller i arbetet med SKA och inte bearbetas utan endast berörs 

ytligt utelämnar avgörande delar av uppdraget. Informanten upplevs vilja gå mer på djupet men 

att tiden begränsar detta arbete. Om inte analysen utförs på ett adekvat sätt så kommer den inte 

kunna utgöra en fullvärdig grund för utvärderingen. Genom att endast behandla analysen 

“ytligt” haltar i detta led också en kvalitetssäkring i dess karaktär då delar av arbetet uteblir. En 

analys som inte går på djupet kan heller inte utgöra grund för ett adekvat resultat. Uppdraget 

presenteras kontinuerligt men upplevs alltså inte alltid fullgjort.  

 

5.2.2. Systematiskt kvalitetsarbetet är ålagt alla men skiljer sig i praktiken  
Till följande kategori urskiljs uppfattningar om ansvaret med det praktiska arbetet. När frågor 

rörande vem som utför arbetet i praktiken ställs ges det uttryck för ett lika arbete men att 

ansvaret skiljer sig. Vid närmare genomgång av uppfattningarna urskiljs en skillnad mellan 

vilka som praktiskt arbetar med SKA i respektive verksamhet. Detta inte enbart baserat på 

skillnader i ansvar genom nivåstyrning utan också det ansvar informanterna ger sig själv och 

även självmant uppfattas utföra: 

 

(I2): Mer eller mindre alla (arbetar med SKA i verksamheten). Men jag tror 
att… det blir väl så att förskollärarna har ett större ansvar såklart och det tar man 
ju också. Det är inte så att man ehm.. liksom att någon uttalar att man blir 
tilldelad det men man känner ju det att ehm.. det ansvaret tar man lite grann. 
Och men sen är det ju så att den som har sett någonting eller har haft någonting 
så för man väl in det i SKA arbetet..Men ofta är det ju tillsammans… kanske.  

 

En given anledning till detta ansvarstagande skulle kunna grunda sig i styrdokumentens 

framskrivningar men även den planeringstid som tilldelas inom respektive yrkesposition. En 



 29 

del förskollärare beskrev deras egen planeringstid eller “utvecklingstid” som mer än dubbelt så 

lång som barnskötarnas och övrig personals planeringstid. I vissa verksamheter har inte 

barnskötare och övrig personal någon planeringstid alls schemalagd. Nedanstående informant 

gav uttryck för detta samt hur hen distribuerade sin planeringstid för att viktiga aspekter av 

verksamheten som barnskötarna lyft inte skulle gå om intet: 

 

(I4): Jag får inga sneda blickar från mina kollegor när jag ska gå ifrån och ha 
planeringstid. Jag är väldigt flexibel med att flytta min planeringstid om det 
skulle vara så att arbetslaget kräver det. Jag har inga problem med, att som sagt, 
dela ut min planeringstid om mina kollegor känner att “det här måste jag göra”. 
(...). 

 

Barnskötarna i arbetslaget hade ingen enskild planeringstid. Förskolläraren upplevs här ge 

uttryck för en acceptans hos kollegorna och en respekt för att avsatt tid distribueras väl vilket 

ger att tiden ifrån barngruppen från hens sida inte ifrågasätts. Förskolläraren har i arbetslaget 

här ett givet ansvar i och med att dennes planeringstid är den enda utöver arbetslagsplaneringen 

som är schemalagd/vecka. Att planeringen ges vikt är då detta är det utrymme som finns för 

arbetslaget att arbeta med SKA. Dessa förutsättningar skiljs åt mellan verksamheterna. I citatet 

nedan arbetar en förskollärare i en verksamhet som ger barnskötarna enskild planering varje 

vecka. Förskollärarnas planeringstid är här jämförelsevis lite mer än dubbelt så lång:  

 

(I5): Sen är det ju såhär att vi förskollärare har ju ett större ansvar för att SKA 
arbetet ska göras och reflekteras, analyseras och utvärderas. Så är det ju. Ehm.. 
och jag kan absolut känna att ehm..  förskollärarna i mitt arbetslag tar större 
ansvar. Sen behöver man också sätta sig in i det för att förstå, hur viktigt det är. 
Det kanske inte alla förskollärare har gjort.  

 

Informanten uttrycker uppfattningar av att förskollärarna har ett större ansvar avseende arbetet 

med SKA men här urskiljs en uppfattning av att alla kanske inte tar sitt fulla ansvar trots sin 

yrkesposition. Informanten ger uttryck för att inte alla förskollärare fullt ut sätter sig in i arbetet 

med SKA, trots att alla inom yrkespositionen besitter samma ansvar avseende arbetet. Utan att 

ha en fullgod förståelse för arbetet och dess vikt lämnas utrymme för att arbetet möjligen inte 

utförs på ett adekvat sätt. Ovanstående uppfattningar, utifrån systemteorin, kan även analyseras 

som eventuella brister i systemet. Detta utifrån en syn på att alla är delar i en helhet och behövs 

för att systemet ska fungera. De uppfattningar som informanterna ger uttryck för speglar dock 
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inte en likvärdig förutsättning för arbetet relaterat till avsatt tid eller det ansvar en del 

yrkesverksamma borde ta men eventuellt inte gör. 

 

5.2.3. Systematiskt kvalitetsarbete är diffust 

Under följande kategori uttryckte en informant uppfattningar av att delar av uppdraget med 

SKA upplevs otydligt. Det upplevs som diffust när det kom till konkreta tillvägagångssätt för 

hur SKA skall verkställas:  

 

(I3): (...) för jag tycker att de är lite diffust vad det är man ska göra, det är liksom 
inte solklart vad ska du få med här, för ibland skriver man eller får mer grejer 
så menar dom på att, nä det ska du flytta dit och de ska du ha med där, och de 
ska inte finnas med där, nä men hur exakt hur ska vi göra för att det ska bli 
korrekt liksom, jag tycker det är diffust.  

 

Informanten ger uttryck för att de riktlinjer som finns avseende arbetet med SKA inte är 

tillräckligt tydliga. Hen anser att arbetet upplevs diffust genom ett ifrågasättande av 

framställningen i det praktiska arbetet. Den här uppfattningen är särskilt intressant satt i relation 

till problemformuleringen till kategorierna under 5.1. Anledningen till att den placeras i det här 

utfallsrummet är att den står för en icke gynnsam uppfattning av arbetet med SKA och faller 

därför inte in under första utfallsrummet. Uppfattningen är till trots av lika stor vikt att lyfta 

fram och står för en intressant aspekt av uppdraget. Satt i ljuset av en performativ förskola kan 

det ifrågasättas om det kanske är så att två uppfattningar av arbetet lyfts då det kan finnas en 

underliggande osäkerhet beträffande arbetet. Uppfattningarna som informanten ger uttryck för 

skulle i så fall kunna ses som ett uttryck för hur man som yrkesverksam vill framställa ett 

komplext arbete.   

 

6. Sammanfattning 
I de ovanstående två utfallsrummen framhävs en variation av uppfattningar av arbetet med SKA 

i verksamheterna. Det första utfallsrummet står i relation till problemformuleringen som lyder: 

Hur uppfattar förskollärare att arbetet med SKA upprätthåller och utvecklar kvaliteten i 

förskolan? Här urskiljs uppfattningar relaterade till vad som är gynnsamt för arbetet. Till denna 

problemformulering urskiljs två olika kategorier: Systematiskt kvalitetsarbete konkretiserar och 

synliggör måluppfyllelse och Systematiskt kvalitetsarbete utgör grund för gemensamt arbete 

mot kvalitetssäkring.   
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     Under kategorin Systematiskt kvalitetsarbete konkretiserar och synliggör måluppfyllelsen 

urskiljs erfaranden av uppdraget som ett arbete där det praktiska utförandet framställer och gör 

de komplexa aspekterna tydligare i sin karaktär. Informanterna ger uttryck för denna 

uppfattning där uppdraget framstår som gynnsamt och ändamålsenligt i sin utformning, 

oberoende det faktum att det praktiska arbetet skiljer sig för informanterna då de arbetar i olika 

verksamheter och under olika ledning. Här lyfts uppfattningar av att arbetet består av flera 

aspekter vilka, genom SKA, synliggörs och konkretiseras i relation till måluppfyllelsen och är 

på så sätt en avgörande del av uppdraget.  

     I den andra kategorin; Systematiskt kvalitetsarbete utgör grund för gemensamt arbete mot 

kvalitetssäkring ger en utav informanterna uttryck för den gemensamma aspekten av arbetet. 

Hen lyfter och betonar att uppdraget utgör en gemensam plattform där arbetslaget/förskolans 

personal kan hitta en samsyn avseende aspekterna om kvalitetssäkring. Detta ger informanten 

uttryck för som en avgörande aspekt av SKA och dess syfte.  

Till det andra utfallsrummet och problemformuleringen Hur uppfattar ett urval förskollärare 

premisserna beträffande arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, urskiljs variationer av 

uppfattning under tre kategorier. Här lyfts förskollärarnas uppfattningar av premisserna 

beträffande arbetet som urskiljs i materialet och som är av vikt att lyfta för att kunna få en 

närmare förståelse av informanternas uppfattning av arbetet med SKA. 

    De uppfattningar som urskiljs under första kategorin; Systematiskt kvalitetsarbete är 

fördelaktigt med rätt förutsättningar gestaltar uppdraget som tidskrävande. Två utav 

informanterna ger uttryck för denna uppfattning och upplever sig inte hinna med alla delar av 

uppdraget eller det ansvar som är ålagt dem på utsatt planeringstid. Här lyfter de även andra 

delar av sitt uppdrag som förskollärare. Mer specifikt, i relation till SKA, lyfts dokumentationen 

som ett tidskrävande verktyg. Båda informanterna upplevs vilja göra mer i arbete med SKA 

men uttrycker en uppfattning av tidsmässig begränsning. Resultatet av detta riskerar enligt 

informanterna att landa i en ytlig bearbetning av uppdraget där analys och utvärdering riskerar 

en mindre adekvat bearbetning. Den skriftliga delen av uppdraget lämnas ändå in för 

granskning på kommunnivå (makrosystemet) då detta åligger yrkesverksamma att presentera.  

          Till kategorin Systematiskt kvalitetsarbete är ålagt alla men skiljer sig i praktiken står 

två av fem informanter representerade. Här uttrycks uppfattningar av att ansvaret i utförandet 

av SKA skiljer sig beroende av yrkesposition, vilket grundar sig i en nivåstyrning. Barnskötare 

och övrig personal i verksamheterna tenderade, i informanternas verksamheter, ha mindre eller 

ingen planeringstid. Här uttalas att barnskötare och övrig personal inte heller har samma ansvar 

för utförandet i enlighet med styrdokumenten men att det är olika vilket ansvar personalen tar. 
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En utav informanterna ger uttryck för uppfattningar av att detta ansvarstagande kan skilja sig 

även mellan förskollärare.   

     Under den sista kategorin inom utfallsrummet, Systematiskt kvalitetsarbete är diffust, 

urskiljs en uppfattning. Denna står sig särskilt intressant i jämförelse till det första 

utfallsrummet och problemformuleringen i det avseende att informanten i fråga gett uttryck för 

uppfattningar av SKA som både synliggörande i sin karaktär, men också som diffust. 

Informanten beskriver uppfattningar av svårigheter i själva utförandet med vad av uppdraget 

som ska representeras i relation till var detta ska skrivas fram. Denna aspekt belyser det 

praktiska utförandet av uppdraget där det inte står att finna hur arbetet praktiskt ska se ut i 

verksamheterna. Uppfattningen skulle i sin motargumenterande karaktär också kunna tolkas 

som en institutionell berättelse för att framställa verksamhetens uppdrag i linje med en 

performativ förskola.  

 

7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer studiens metod och resultatet diskuteras samt kopplas i förhållande till 

tidigare forskning och litteraturgenomgång. Resultatet kommer även att diskuteras i relation 

till teoretiska perspektiv, fenomenografiska begrepp och ämnar besvara studiens syfte med att 

undersöka förskollärares uppfattningar av arbetet med SKA.  

 

7.1. Metoddiskussion  
Intervjuerna delades upp för att genomföras en och en med informanterna. De spelades in för 

att båda skulle kunna ta del av materialet. Detta val landade i en tidsaspekt där avstånd utgjorde 

en faktor som påverkade hur många intervjuer som skulle kunna genomföras. Genom 

användning av inspelningarna har materialet kunnat gås igenom vid flera tillfällen för att se till 

flera aspekter av utsagorna. Filminspelning av materialet valdes bort då detta kan påverka 

informanternas villighet att ställa upp på intervju. Det kan även anses vara en metod som är 

något mer känslig ur en etisk aspekt eftersom det kan inkräkta på individens privatliv då de ur 

inspelningen kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2017, s. 27).  

    En fenomenografisk ansats utgör grund för att analysera och se ett resultat i informanternas 

uppfattningar av ett fenomen. Det lämnar dock analys och resultatdelen av forskningen till de 

som ämnar undersöka den. Här kan ifrågasättas om samma resultat hade nåtts om någon annan 

hade utfört undersökningen. I undersökningen strävas det mot en så korrekt tolkning av 

uppfattningarna av SKA som möjligt i informanternas utsagor. Detta genom öppna sinnen i 
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bearbetningen av materialet i en strävan mot objektivitet (Denscombe, 2016, s. 415). En 

objektivitet går aldrig att fullt ut uppnå men genom ett försök till att lägga värderingar och egna 

övertygelser åt sidan har detta eftersträvats. Genom att ta användning av citat för att visa var 

påståendena kommer från samt att i intervjuerna ha låtit informanterna ge uttömmande svar i 

strävan mot en analys, som i så stor utsträckning som möjligt ska kunna ge rättvisa åt 

informanternas uppfattningar, ämnas ett korrespondanskriterium nås (Uljens, 1989, s. 56). Det 

läsaren får ha i åtanke är att det trots allt inte är en absolut eller gemensam sanning om ett 

fenomen som söks utan fokus ligger på informanternas individuella uppfattningar och 

variationerna i dessa. Genom att titta till variationen av uppfattningar av ett fenomen synliggörs 

mångfalden och det är i den som en inblick kan fås i hur det kan se ut i praktiken med SKA. 

Till trots går det inte att med säkerhet avgöra huruvida resultatet i kvalitativa studier är 

generaliserbart (Denscombe, 2016, s. 417). Detta eftersom ett fenomen erfars på olika sätt och 

ingen absolut sanning eftersträvas utan olika förståelse för ett och samma fenomen är viktiga 

(Uljens, 1989, s. 10). 

     Intervjuareffekten kan även den påverka data genom hur informanterna uppfattat forskaren 

vid tillfället för intervjun. Där är vissa egenskaper som kan påverka vilka forskaren inte kan rå 

över, exempel på det är kön och ålder. Informanterna hade också en viss förförståelse inför 

intervjun som exempelvis att den utförs av studenter på förskollärarprogrammet på 

högskolenivå. Denna information är relevant satt i relation till ämnet som ligger till grund för 

studien. Informanterna kan ha velat tillgodose med svar adekvata för undersökningen eller visa 

på sina kunskaper. Intervjuareffekten har tagits i beaktande i analysen men vissa 

identitetsaspekter har inte gått att utesluta i intervjuprocessen (Denscombe, 2016, s. 271). Om 

studien haft en ett kvantitativt upplägg med enkätsvar hade intervjuareffekten till viss del 

kunnat mildras, men uppföljande frågor hade inte kunnat ställas för att ge informanterna 

möjlighet att vidare förklara och utveckla sina svar. Problemet med forskarens egen påverkan 

på resultatet hade dessutom kvarstått även i behandling av kvantitativa data (Denscombe, 2016, 

s. 381).  

     Tankarna om institutionella berättelser och performativa förskolor har tagits i beaktande i 

intervjuerna och lyfts vidare i diskussionen. Då materialet analyseras utifrån informanternas 

yttringar har eventuell påverkan på intervjuerna baserad på institutionella berättelser eller 

former av “försköning” av verksamheterna inte ifrågasatts vid intervjutillfälle. Materialet har 

tolkats utifrån variationer i uppfattningarna av SKA som informanterna gett uttryck för. Detta 

då deras yrkesposition utgör grund för tillit till utsagor om delar av deras arbete vilket den 

systematiska kvalitetsprocessen faller inom. Däremot har dessa tankar funnits med vid 
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tolkningen av data och analys. Analysen görs till trots baserat på utsagor och grundat i 

informanternas citat genom en fenomenografisk analysmodell. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Under denna rubrik analyseras och kopplas resultatet till relevant forskning och litteratur. 

Resultatdiskussionen delas upp och presenteras utifrån de två problemformuleringarna. 

 

7.2.1 Uppfattningar av hur arbetet med systematiskt kvalitetsarbete 

upprätthåller och utvecklar kvaliteten i förskolan 

Syftet med SKA är att redovisa hur verksamma arbetar mot målen och för att säkra kvaliteten i 

verksamheterna. Beslutet för denna redovisning ligger på en makronivå (politisk styrning) och 

arbetet skickas in till respektive kommun. En generell uppfattning av uppdraget är att det lägger 

större belastning på förskollärarna som redan befinner sig i en pressad arbetssituation (Eidevald, 

2013, s. 18). Detta till trots ges det uttryck för positiva uppfattningar om uppdraget i första 

utfallsrummet av förskollärarna i studien. En av informanterna ger uttryck för att de tidigare 

haft en negativ inställning till SKA i arbetslaget men att de nu ser gynnsamma aspekter av 

uppdraget. Förskollärarna i studien upplever att uppdraget konkretiserar och synliggör arbetet 

mot målen i verksamheterna. Denna uppfattning är intressant satt i relation till att arbetet skiljer 

sig i stor utsträckning från verksamhet till verksamhet och att det inte finns några färdiga 

dokument att arbeta med, endast generella riktlinjer. Riktlinjerna som står att finna på 

skolverkets hemsida beskriver en allmän modell att arbeta utefter, applicerbar för både förskola 

och skola. Här beskrivs en cirkulär arbetsmodell som börjar i en nulägesbeskrivning, följt av 

en analys, ett genomförande för utvecklingsinsatserna för att slutligen granska resultatet i 

förhållande till de nationella målen (Skolverket, 2019c). Detta arbete ligger sedan till grund för 

nästkommande läsårs SKA. Det som kan tolkas vanskligt i arbetet är att denna cirkulära process 

kräver en utgångspunkt i en samsyn på nuläget, baserad på ett resultat i förhållande till 

nationella mål. Resultatet som ligger till grund behöver systematiskt och noggrant vara 

framarbetat för att vara förankrat i målen och spegla ett tillförlitligt resultat. Det innebär att om 

inte utgångspunkten är adekvat framarbetad kommer den cirkulära processen inte vara 

ändamålsenlig. De redovisningar som skickas in till kommunerna skiljer sig i både utformning 

och utvecklingsområde beroende på vilka mål verksamheterna behöver arbeta mot. En 

diskussion som kan lyftas är att förskollärarna eventuellt upplever att uppdraget synliggör 

arbetet mot målen genom dess befintlighet som ålägger dem in i redovisning. Detta trots ett 
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stort tolkningsutrymme och krav på ett adekvat utarbetat resultat. En informant ger uttryck för 

detta synliggörande genom uppfattningar av att granskning av dokumentationen leder till en 

förståelse för det arbete som utförts. Genom denna process framträder måluppfyllelse som 

likställer kvalitet och pekar på hur det arbetet ska fortskrida (Skolinspektionen, 2018, s. 27).  

     Kvalitet är det verksamheterna strävar mot att få syn på genom SKA och begreppet speglas 

i uppdragets namn. Det är en systematisk process i att säkerställa kvaliteten, ett begrepp med 

mycket specifik innebörd och något verksamma behöver förhålla sig till (Dahlberg et al. 2014, 

s. 167). Lagers beskrivning av tre perspektiv på kvalitet skulle kunna lyftas i relation till 

förskollärarnas uppfattningar av uppdraget. Det marknadsanpassade perspektivet på kvalitet är 

det som ligger till grund för den organisationslösning som speglas genom NPM utifrån 

påverkan från den marknadsanpassade regleringen (Lager, 2010, s. 30). Det skulle kunna 

argumenteras att uppfattningarna som ges uttryck för kan påverkas av detta fokus på 

måluppfyllelse och kvalitet som existerar i en konkurrensutsatt marknad. Det kan parallellt 

kopplas till tankarna om en performativ förskola och en performativ förskjutning vilket återges 

i ett synliggörande av prestation i redogörelse av arbetet genom att SKA presenteras för 

kommunerna (Strandler, 2017, s. 22). Uppfattningarna av positiv karaktär hos informanterna 

om uppdraget, trots att det ökar arbetsbördan och öppnar upp för insyn och utvärdering av 

verksamheterna, skulle kunna grunda sig i dessa institutionella berättelser av en granskad 

verksamhet utsatt för konkurrens, bedömning och utvärdering med påverkan från en NPM 

reglering (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014, s. 170). De verksamma är ansvariga för 

resultatet och det skulle kunna diskuteras att de därför också vill porträttera sin verksamhet som 

måluppfyllande och högpresterande. Detta är något som kan utläsas av kvalitetsredovisningen 

och då påverka informanternas utsagor.  

     Kopplingar till det relativa perspektivet på kvalitet talar för personliga uppfattningar av 

begreppet och lyfter lärande och kunskapande vilka framställs genom pedagogisk 

dokumentation (Lager, 2012, s. 35). I intervjuerna framgick att alla informanter tog användning 

av pedagogisk dokumentation. Detta led i processen av SKA reflekteras i resultatet av 

förskollärarnas uppfattningar och ligger som grund i framställningen av uppdraget. Det är 

därför också värt att lyfta i relation till tidigare forskning. Resultatet i Sheridan, Williams och 

Sandbergs studie från 2012 pekar på aspekter av dokumentationen relaterat till förskollärares 

uppfattningar av SKA. I denna framgår svårigheter med att skilja mellan de olika momenten, 

att dessa ibland tenderar gå in i varandra och att SKA behöver breddas och fördjupas i 

verksamheterna (Sheridan et al. 2012, s. 25). Det som kan ifrågasättas utifrån det resultatet 

kopplad till den här studien är om förskollärarnas uppfattningar av SKA och dess framställning 
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genom dokumentationen, påverkas av det relativa perspektivet på kvalitet och därigenom också 

påverkar intervjuerna (Lager, 2012, s. 35). Detta genom en subjektiv uppfattning på kvalitet 

som skulle kunna påverka resultatet i framställningen av SKA medelst dokumentationen 

(Skolverket, 2018, s. 18). I så fall framstår en subjektiv syn på kvalitet i resultatet som kan 

påverka hur verksamma väljer att se måluppfyllelsen, då efter egna definitioner. En intressant 

tanke kopplat till detta perspektiv är också fenomenografins fokus på ett subjektivt erfarande 

av ett fenomen, här i relation till begreppet kvalitet. Som förskollärare kan du dock inte rakt av 

ta din egen definition på kvalitet utan den måste sättas i perspektiv till styrdokumenten för att 

arbetet ska kunna utföras i enlighet med yrkespositionens uppdrag. Det intersubjektiva 

perspektivet med vissa mätbara parametrar är genom detta resonemang mer troligt det 

perspektiv som ligger till grund för kvalitet i verksamheterna. Kvalitet mäts här mot 

måluppfyllelse och framställs i SKA genom dokumentationen. Perspektivet på kvalitet låter sig 

då inte lika lätt influeras av personliga uppfattningar och därmed heller inte utgöra grund för 

påverkan på SKA på samma sätt. Även detta perspektiv är påverkat av NPM influenser för att 

kunna mäta kvalitet. Dessa parametrar gör att arbetet som pågått under läsåret går att kvalitets 

mäta mot “målparameterar”. Så sett synliggörs måluppfyllelsen vilket kan utgöra grund till 

positiva upplevelser beträffande uppdraget då det blir en form av egenbedömning av arbetet 

som pekar på ett utförande av det egna uppdraget (Lager, 2012, s. 41).  

    SKA består av flera aspekter och är ett omfattande arbete i verksamheterna vilket även 

framkommer i resultatet. Skolinspektionens granskning från 2015–2017 visade på att arbetet 

med SKA dessutom kräver flera olika metoder för datainsamling för att fastslå förskolornas 

resultat och måluppfyllelse. Dessa består ofta av digitala självvärderingar och redovisningar av 

verksamhetens egna analyser och förslag till förbättringar. Barngruppens förutsättningar för 

utveckling och lärande utläses genom föräldraenkäter, medarbetarenkäter, statistik av 

personaltäthet och utbildningsbakgrund som del av kvalitetsarbetet (Skolinspektionen, 2018, s. 

33). Granskningen ligger till grund för framarbetande av den nya läroplanen för 2018. Under 

rubriken uppföljning, utvärdering och utveckling i den nya läroplanen, framgår tydligare syftet 

med utvärderingen i led att bättra utbildningen och öka måluppfyllelsen (Skolverket, 2018, s. 

18). Barnskötarnas roll i förskolan förtydligas tillsammans med ett ansvar avseende alla i 

verksamheterna i en strävan mot kvalitetsutveckling. Det skulle kunna argumenteras att de 

omformulerade skrivelserna i läroplanen möjligtvis synliggör arbetet med kvalitetssäkring, 

vilket är avsikten, och att det i sin tur utgör grund för positiva upplevelser av det komplexa 

uppdraget. Genom ett synliggörande av arbetet framstår också de mål som arbetats mot och 

utgör grund för hur det egna uppdraget utförts genom en form av egenbedömning. En av 
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informanterna ger uttryck för uppfattningen av att SKA behövs för att uppnå god kvalitet och 

vill även likställa arbetet som avgörande för förskolans verksamhet.  

     En annan positiv aspekt av arbetet som resultatet pekar mot är uppfattningen att uppdraget 

utgör en grund för gemensamt arbete. Skolinspektionens granskning visar på att alla verksamma 

behöver arbeta med läroplanen som ett levande dokument vars innehåll och intentioner behöver 

förstås av de som arbetar i verksamheterna (Skolinspektionen, 2018, s. 9). Även i läroplanen 

står beskrivet att alla i arbetslaget ska arbeta med SKA i syfte att få kunskap om förskolans 

kvalitet (Skolverket, 2018, s. 18). En av informanterna ger uttryck för uppfattningar av att SKA 

ligger till grund för en samsyn avseende arbetet och dess upplägg och på det viset gör att de 

verksamma strävar mot samma mål. Utan SKA hade det gemensamma arbetet kanske uteblivit 

och lämnat utrymme för mer självständigt arbete. Under varje rubrik i läroplanen står 

framskrivet vad alla i förskolan ansvarar för och SKA blir genom dess uppdrag det dokument 

där en samsyn tvingas fram i riktning mot måluppfyllelse och kvalitet. 

     För att kunna arbeta mot ett mål inom systemet behöver kopplingar finnas mellan dess nivåer 

(Öquist, 2018, s. 73). Upplevelser beträffande uppdraget som gynnsamt och ändamålsenligt 

synliggör systemets funktioner. Förskollärarnas uppfattningar om uppdraget att arbeta med 

SKA som något de anser nödvändigt och gynnsamt skulle kunna spegla de kopplingar som 

finns mellan nivåerna i systemet. Kopplingarna mellan nivåerna kan tolkas som att uppdraget 

med att säkra och likställa kvalitet, vilket utgått från en makronivå, har applicerats på lägre 

nivåer på ett gynnsamt och ändamålsenligt sätt. Huruvida detta speglar en uppfattning baserad 

på nyare tillskrivelser i läroplanen, med ett mer jämbördigt kvalitetsarbete och därmed likvärdig 

utbildning, får en kommande granskning från skolinspektionen avslöja.  

 

7.2.2 Systematiskt kvalitetsarbete i olika skepnader 

Intentionerna med SKA är att synliggöra kvaliteten genom att förbättra utbildningen och 

således öka måluppfyllelsen. Läroplanen lyfter upp att förskollärare systematiskt och 

kontinuerligt ska följa upp samt dokumentera varje barns utveckling och lärande (Skolverket, 

2018, s. 18). Reflektion och planeringstid blir således en viktig förutsättning för att fortlöpande 

kunna följa upp, analysera och uppmärksamma att alla barn i förskolan ges möjlighet till en 

utbildning och undervisning med en hög måluppfyllelse. Uppfattningar som urskiljs hos två av 

informanterna är att arbetet med SKA är fördelaktigt med rätt förutsättningar, men arbetet med 

SKA upplevs som tidskrävande. Informanterna ger uttryck för uppfattningar av att 

planeringstiden inte räcker till i relation till uppdraget samt att dokumentationen är ett 
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tidskrävande verktyg i förhållande till arbetet med SKA. Eidevald menar att det är omöjligt att 

dokumentera och fånga allt som händer i verksamheten. Enligt hans rekommendationer är det 

istället gynnsamt att utföra dokumentationer som skildrar en liten del av verksamheten. Med 

fokus på den lilla delen blir det på så sätt möjligt att reflektera om hela verksamheten (Eidevald, 

2013, s. 82). Planeringstiden är ålagt att täcka alla delar av uppdraget som en förskollärare har, 

vilket upplevs otillräckligt där visionerna i förhållande till arbetet med SKA finns men inte 

tiden. 

     Informanterna upplevs ha förståelse för arbetet med SKA och dess olika infallsvinklar samt 

komplexiteten, men menar att det pedagogiska arbetet behöver reflektionstid för att kunna 

genomföras. Förskollärarna tar upp svårigheterna med att få denna tid att räcka till, det blir 

istället ytligt och en svagare analys än önskvärt. För att arbetet ska kunna ses som systematiskt 

samt utgående från ett tillförlitligt arbetssätt är analysen nödvändig (Eidevald, 2013, s. 125). 

Här framkommer inte om detta är en organisatorisk fråga eller om ledningen har kännedom om 

denna upplevda tidsbrist. Har ledningen vetskap om ett problem kan de verka för förändring. I 

ett större sammanhang åligger det ledning och politiker att skapa förutsättningar för 

förskollärare att på bästa sätt utföra sina uppdrag. En infallsvinkel rörande tidsbristen är att när 

allt mer tid går åt att skriva redovisningar, protokoll och liknande som inte handlar om 

undervisning och kärnuppdraget för förskollärare finns det en uppenbar risk för 

avprofessionalisering. De personer som beslutar om prioriteringar i verksamheten kommer ofta 

uppifrån (politiska beslut) och innehar inte alltid det professionella perspektivet (Ledin & 

Machin, 2015, s. 9). 

     Det finns exempel på organisationer som har förste förskollärare, biträdande funktioner, 

arbetslagsledare och liknande titlar som ett stöd samt avlastning i kvalitetsarbetet. Ett hinder i 

kvalitetsarbetet för att nå måluppfyllelse kan vara att arbetet med SKA upplevs som diffust, det 

finns olika arbetssätt och uppfattningar om vad SKA är och hur det ska utövas. Det uppfattas 

som en svårighet när de som skapar modeller för arbetet inte alltid har kännedom om förskolans 

verksamhet. Att inneha en kännedom om förskolan och dess uppdrag samt vara organisatoriskt 

nära förskolan kan underlätta och utveckla kvalitetsarbetet (Lager, 2010, s. 124–125). En 

kvalitetssamordnare, exempelvis en förste förskollärare eller liknande position kan skapa 

samordning och underlätta samt utveckla och stötta kvalitetsarbetet.  

     I resultaten ger en informant uttryck av att arbetet med SKA är diffust och detta kan bero på 

tolkningar samt olika förståelse för kvalitetsarbetets organisation. Detta kan eventuellt 

framträda som en försvårande faktor. Egna förväntningar skiljer sig på förskolans organisation 

av SKA från det som sedan ska skrivas fram i kvalitetsredovisningen. SKA speglar en del av 
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kvaliteten i förskolan och synliggör arbetet samt pågående processer, ibland har verksamheten 

bestämt vilka aspekter som är i fokus. I den performativa förskolan där synlighet, konkurrens 

och jämförelser nyttjas som en uppmuntran till förändring och för kontroll innebär kraven på 

SKA att förskolan måste visa upp sin verksamhet och detta blir en del av arbetet som 

förskollärarna måste hantera i verksamheten (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2014, s. 6). 

Exempelvis vissa mätbara aspekter eller system som kan mätas i siffror och då blir tecken på 

kvalitet, det blir tydligt när siffror ökar eller minskar. Genom detta kan vissa delar av 

kvalitetsarbetet i förskolan bli otydliga och diffusa, interaktionen, lärande och pedagogiska 

processer blir svåra att mäta och utvärdera. Läroplansmålen är just detta, processer som handlar 

om lärande och utveckling, något man upplever i ett händelseförlopp men svårare att mäta och 

redovisa. Mätbar kontra upplevd kvalitet är exempel på olika saker som kan beskrivas och 

benämnas men kräver olika verktyg, metoder och sätt att agera (Lager, 2010, s. 132).  

   En annan infallsvinkel satt i relation till informantens uttryck om att arbetet med SKA upplevs 

som diffust kan vara att det faktiskt inte går att finna hur arbetet med SKA rent praktiskt ska 

genomföras (Eidevald, 2013, s. 12). I den nya läroplanen finns fortfarande inte några direktiv 

för hur utvärderingar ska utföras, bara vad de ska innehålla och vad utvärderingen ska ge svar 

på, samt vad resultatet ska användas till (Elfström, 2013, s. 60). Skolinspektionens granskning 

visar på att det finns markanta skillnader i hur förskolorna arbetar med SKA samt det 

pedagogiska uppdraget (Skolinspektionen, 2018, s. 7). Skollagen uttrycker att verksamheten 

ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskollärare ska besitta kunskap 

att analysera verksamheten samt eventuella utvecklingsbehov. Parallellt med detta ska de kunna 

definiera behov av egen kompetensutveckling, förstå och använda dokument i verksamheten 

samt tillämpa relevant forskning för kvalitetsarbetet (Lager, 2010, s. 143). Flera informanter 

lyfter liknande faktorer som speglar ett hämmande i kvalitetsarbetet, bland annat tid och 

ansvarstagande. Tidsbristen kan sammankopplat med kompetensen vara en orsak till 

svårigheter med SKA. När mycket tid behöver läggas på att förstå samt reflektera vad, var och 

hur olika moment ska dokumenteras kan tid tolkas som begränsande. I resultatet gav en av 

informanterna uttryck för att dokumentationen är tidskrävande. Informanten upplevs vilja bli 

bättre i arbetet med SKA men menar att det kräver också mer tid. Informanten upplever också 

att arbetet med SKA är diffust och inte tillräckligt tydligt gällande vad som ska skrivas fram 

och var i texten det ska framgå. Dessa uppfattningar är intressanta att sätta i relation till varandra 

i det avseendet att arbetet upplevs som otydligt och diffust och därmed kan det bli svårt att veta 

vad man ska fokusera på. Genom att ha alldeles för mycket material eller dokumentationer kan 

det bli svårt att sortera samt systematisera och därigenom uppleva tidsbrist. Förtydligande av 
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rutiner samt förståelse av målen och att synliggöra arbetet med dessa kan innebära ett bättre 

underlag för utvärdering och utveckling (Insulander & Svärdemo Åberg, 2014, s. 14). 

     En av uppfattningarna ovan speglar att alla förskollärare kanske inte fullt ut tar det ansvar 

deras yrkesposition tilldelar dem avseende arbetet med SKA. Detta ser troligtvis väldigt olika 

ut i de respektive verksamhet och går att sätta i relation till att en av förskollärarna i studien 

tilldelar barnskötarna tid från sin planering till att arbeta med SKA. Här spelar inte 

yrkespositionen in relaterat till bidrag till uppdraget. Däremot framhävs skillnad i ansvaret i 

styrdokumenten vilket också tillskrivs förskollärarnas uppdrag i yrkesrollen (Skolverket, 2018 

s. 18). Skulle det vara så att förskollärare brister i detta avseende i sitt yrkesansvar och inte 

sätter sig in i arbetet riskerar också en glipa uppstå i systemet eftersom yrkespositionen utgör 

en del av denna helhet.  

 

8. Vidare forskning 
aspekter rörande SKA. Detta lämnar utrymme för vidare forskning inom området rörande hur 

förskollärare upplever att SKA och dess processer skulle kunna förbättras samt vilket stöd de 

upplever sig behöva ha från huvudman och kollegor. Det skulle även kunna utföras en 

diskursanalys som granskar språkanvändning, val av begrepp och dess påverkan på 

yrkesverksamma. En annan intressant vinkel hade varit att närmare undersöka vad som utgör 

grund för dokumentationen och barnens delaktighet i denna process. Genom en 

observationsstudie hade ett resultat kunnat framstå som pekar på om dokumentationen används 

på ett ändamålsenligt sätt och därmed är adekvat att ligga till grund för analys av 

verksamheterna relaterat till måluppfyllelse.  
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Bilaga 1  
 

Intervjufrågor 
 

● Hur arbetar ni med SKA i verksamheten? Hur ofta arbetar ni med det? Finns det avsatt 

tid till arbetet? 

● Har ni en struktur, verktyg eller en mall ni arbetar efter? 

● Vilka arbetar med det? Hur upplever du rektorns roll i arbetet? Hur upplever du din 

egen roll i arbetet? 

● Hur tolkar du läroplanen kring SKA? 

● Vad betyder kvalitet i förskolan för dig? 

● Hur upplever du att SKA arbetet säkrar kvaliteten i verksamheten?  

● Vilka insamlingsmetoder ligger till grund för arbetet? (pedagogisk dokumentation el. 

observationer) 

● Vad väljer du att titta på i utvärderingen? (exempelvis vad barnen ger uttryck för/ 

resultat av ett arbete?) 

● Hur anser du att begreppet “analys” passar in i ert SKA arbete? 

● Vad kan utvecklas i arbetet med SKA? (från din/ er sida eller ledningens)  

● Är det något du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 2  
 

Missivbrev 
 

Hej  

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Kristianstad som nu är inne på sista terminen och ska 

skriva vårt examensarbete. Till detta behöver vi samla in data och det gör vi i form av intervjuer. 

Vi vänder oss till er för att fråga om vi skulle kunna få intervjua en av era förskollärare i 

verksamheten.  

Fokus ligger på förskollärares uppfattning av arbetet med systematiskt kvalitetsarbete i 

verksamheterna. Intervjun tar uppskattningsvis 1h och ljudet kommer spelas in. Vi strävar 

efter de forskningsetiska principerna vilka är följande:  

-          Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några 
negativa konsekvenser. 

-          Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet 
att avböja medverkan i studien. 

-          Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

-          Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras 
när denna är examinerad. 

Vi har önskemål om att intervjuerna sker någon gång under v 41 men om detta inte är möjligt 

diskuterar vi fram en tid som passar båda parter.  

Vi vore väldigt tacksamma om ni kan tänka er avvara en liten stund till vår forskning. 

Återkoppling önskas inom kort så vi vet hur ni ställer er till detta och kontakta oss gärna om ni 

har några frågor.  

Med Vänliga hälsningar, Malin Rodin och Amanda Lundberg Vallejos" 

Bifogat var även kontaktuppgifter till den som intervjuade i verksamheten samt handledarens 

mailadress. 


