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Abstract 

Title: How is quality perceived in preschool? – Pedagogues’ perception of the concept of 

quality. 

Author: Katarina Hultman 

Instructor: Iwo Nord 

Autumn term 2013 

This is a diploma work with the title, “How is quality perceived in preschool” which is, a 

study, based on interviews with six pedagogues. I have interviewed three child-minders and 

three preschool teachers, which all work in preschools somewhere in the eastern parts of 

Sweden. Too my help I used 18 interview questions. 

The aim of this survey is to find out what the concept of quality means to this selected child-

minders and preschool teachers. In order meet the aim, I used three questions. 

 Has this group of preschool teacher and child-minders same view about what quality 

mean? 

 Considers these child´s-minders and preschool teacher some problems with your 

quality work? 

 How considers some child´s minders and preschool teacher that they have been 

prepared in order to work with the concept quality development?  

I have used a qualitative method for my in-depth interviews, which has meant that I have 

come closer to the pedagogues, when the interviews have been conducted. At the same time 

my hermeneutic approach has meant a mutual understanding of the informants during the 

interviews. 

In the theoretical part I have referred to several researchers who have done research on the 

matter of quality, which I later could relate to in my analysis and discussion of the results. My 

results show that child-minders and preschool teachers to a large extent have the same view 

about the concept of quality but there are as well factors that divide them. 
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Sammanfattning 

Titel: Hur uppfattas kvalité i förskolan – pedagogers uppfattning om begreppet kvalité 

Författare: Katarina Hultman 

Handledare: Iwo Nord 

Höstterminen 2013 

Det här är ett examensarbete med rubriken, ”Hur uppfattas kvalité i förskolan” som är en 

studie baserad på intervjuer med sex pedagoger. Jag har intervjuat tre barnskötare och tre 

förskolelärare, som alla arbetar på förskolor någonstans i Mellansverige. Till min hjälp 

använde jag mig av 18 intervjufrågor. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad kvalitetsbegreppet innebär för dessa utvalda 

barnskötare och förskolelärare. För att kunna besvara syftet, använde jag mig av tre 

frågeställningar. 

- Har den här gruppen förskolelärare och barnskötare samma uppfattning om vad kvalité 

är? 

- Uppfattar dessa barnskötare och förskolelärare några problem med sitt kvalitetsarbete? 

- Hur anser några barnskötare och förskolelärare att de har förberetts för att arbeta med 

begreppet kvalitetsutveckling? 

 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod för mina djupintervjuer, som har inneburit att jag 

har kommit informanterna närmare, när intervjuerna har genomförts. Samtidigt har mitt 

hermeneutiska tillvägagångssätt inneburit en ömsesidig förståelse för informanterna under 

intervjuerna.  

I teoridelen har jag använt mig av ett antal forskare som har forskat på ämnet kvalité, som jag 

senare har kunnat relatera till i min analys och diskussion av slutresultat. Mina slutresultat 

visar att barnskötare och förskolelärare i stor utsträckning har samma uppfattning om 

kvalitetsbegreppet, men att det också finns faktorer som skiljer dem åt. 

Sökord: kvalité, barnskötare, förskolelärare, förskola 

 



 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning      1 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning     

2.1 Historik       2 

2.2 Forskning om kvalitetsbegreppet     3 

2.3 Kvalitetsutveckling      4 

2.4 Arbetsmetoder      5 

2.5 Styrdokument      7

      

3. Syfte och frågeställningar      

3.1Syfte       8 

3.2 Frågeställningar      8 

 

4. Metod      8 
4.1 Hermeneutiken      8 

4.2 Kvalitativ metod      9 

4.3 Metodval      9 

4.4 Urvalsförfarandet      10 

4.5 Genomförandet      11 

4.6 Bearbetning      12 

4.7Tillförlitlighet      13 

4.8 Forskningsetik      13 

 

5. Resultatet av undersökningen    14 

5.1 Pedagogernas arbetssituation     15 

5.2 Uppfattning om kvalité     16 

5.3 Förutsättningar och hinder för att skapa kvalité    18 

5.4 Införandet av kvalitetsbegreppet     21 

 

6. Diskussion      21 

6.1 Reflektion av undersökningen    21 

6.2 pedagogernas arbetssituation     22 

6.3 Uppfattning om kvalité     24 

6.4 Förutsättningar och hinder för att skapa kvalité    25 

6.5 Införandet av kvalitetsbegreppet     26 

6.6 Fortsatt forskning      27 

6.7 Slutord       28 

 

7. Referenslista      30 

 



1 
 

1. Inledning 

Kvalitetsarbete är för mig något som har sett olika ut, beroende på vilken förskola jag har 

arbetat på, under mina 30 år inom barnomsorgen. Varje förskola har haft sin modell, som 

pedagogerna
1
utgått ifrån och med olika tolkningar av kvalitetsbegreppet. Det är min 

erfarenhet, men det behöver inte innebära att det är likadant på alla förskolor. Varför är det så 

svårt, att få igång ett bra kvalitetsarbete? Vad är problemet? Ska kvalitetsarbetet vara en 

pappersprodukt som förskolans personal utvärderar en gång varje år och pustar ut när den är 

färdig, eller är kvalité något som förskolorna avsiktligt väljer att förbättra, för att höja kvalitén 

på sina förskolor? Docent Inge Johansson menar att både förskola och skola är på väg mot en 

gemensam undervisande grundtanke som ska se till barnens bästa, och resultatet av det skulle 

enligt Johansson mynna ut i ett gemensamt synsätt på kvalité (Johansson 1995, s. 5).  Jag 

undrar om vi har kommit dithän ännu? 

I och med att förskolan fick en ny läroplan 2010, har debatten satt fart om hur det står till med 

kvalitén på våra förskolor. Ofta kan man läsa i tidningar eller höra från media, hur många 

förskolor får kritik och nedslag av kommunen eller skolverket. ”Förskolan ska lägga grunden 

för ett livslång lärande”(Lpfö 2010, s. 5). Det är ett stort ansvar och uppdrag, som 

pedagogerna på förskolan ska förvalta på bästa sätt och helst då med god kvalitet. Särskild 

förskolelärarna har ett större ansvar idag, i och med nya läroplanen, eftersom det ligger på 

förskolelärarnas ansvar att genomföra de uppgifter som åligger förskolelärarna, och 

tillsammans med arbetslaget genomföra ett bra kvalitetsarbete ( Eidevald 2013, s. 29). Det vill 

säga, det är förskoleläraren som är ansvarig och den pådrivande personen, som ska se till att 

förskolan har ett kvalitetsarbete. Frågan är då hur pedagogerna, som arbetar på förskolorna 

har tagit till sig begrepp som kvalitet och kvalitetsutveckling. Hur uppfattar pedagogerna 

innebörden av dessa begrepp? Hur ser det pedagogiska synsättet ut, är det gemensamt på våra 

förskolor?  

För att få en insikt i hur dessa begrepp har implementerats, bland förskolelärare och 

barnskötare på förskolorna, är min avsikt att ta reda på vad pedagogerna anser om begreppet 

kvalité. Jag kommer använda mig av djupintervjuer med kvalitativ inriktning för min 

undersökning, för att få svar på mina forskningsfrågor som i det här fallet är riktade mot en 

mindre grupp förskolelärare och barnskötare, på några förskolor i Mellansverige. 

                                                           
11 Ordet pedagoger förekommer i texten. Jag avser då förskolelärare och barnskötare. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

 

2.1 Historik 

För att förstå hur förskolan har förändrats, från att vara ”bara barnpassning” till inhämtning av 

kunskap, som är en del av målen i läroplanen ”(Lpfö 2010, s. 9) är avsikten att försöka återge 

en historisk beskrivning, som mynnar ut i forskning som finns representerat idag, om hur man 

ser på värdet av förskolan, som en inlärningsplattform. På detta sätt kommer jag också att 

kunna visa hur kvalitetsbegreppet har kopplats till förskolan. 

Enligt regeringspropositionen som kom 1985, skulle alla barn ha rätt till förskoleplats. Någon 

läroplan var ännu inte framtagen, men Socialstyrelsen hade tagit fram ett pedagogiskt 

program, för förskolans verksamhet. Det skulle dröja fram till 1996/97 innan regeringen lade 

fram sin plan om värdet av förskolans funktion, för att uppnå en skola med kvalité. 

Intentionen från regeringens sida var att ” Förskolan bör därför ges sin rättmätiga betydelse 

som den första grundstenen i utbildningssystemet” (Skolutveckling 2003, s. 105 – 106). Den 

första läroplanen för förskolan kom 1998 och begrepp som kvalitetsutveckling, utvärdering, 

tillsyn, utveckling med mera, blev nya utmaningar för pedagogerna på förskolorna 

(Skolutveckling 2003, s. 107 ). Den reviderade läroplanen kom 2010 och innehåller delvis en 

tydligare ansvarsfördelning mellan förskolelärare, arbetslag och förskolechef ”(Lpfö 2010, s. 

14-16).  

För att få en bakgrund till införandet av kvalitetsbegreppet i förskolan, vill jag börja med att 

koncentrera mig på några faktorer som är viktiga för sammanhanget. Dels är det flera 

händelser, som under årens lopp, har påverkat förändringar i samhället, vilka ligger till grund 

för införandet av kvalitetsbegreppet, såsom decentralisering, målstyrning, ekonomi 

blandannat (Johansson 1995, s. 8). I många år har skola och förskola styrts av staten och 

kommunen, vilka fick se sig själva flyttade åt sidan, när begrepp som ”valfrihetsrevolutionen” 

blev antaget och innebär att invånarna själva får avgöra vilken förskola eller skola deras barn 

ska placeras i, vilket i sin tur ledde till att många friskolor och privata förskolor startade. 

Valmöjligheten för föräldrarna blev påtaglig, med ett större utbud av förskolor att välja 

mellan. I samma tidsperiod ändrades bidragssystemet, som innebar att en viss summa pengar 

följde med barnet, vilket blev till fördel för förskolorna som vill ha många barn i sin 

verksamhet, för att få det ekonomiskt bättre. Det blev en kamp mellan förskolorna, som 
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började använda sig av kvalitetsbegreppet som reklam för bästa förskola, för att profilera sig 

och på det sättet locka till sig föräldrar. Som ett exempel på vilka metoder förskolorna 

använde sig av, kunde kvalité innebära att det endast var förskolelärare anställda på en 

förskola (Johansson 1995, s. 27). 

Idag lever vi i en högteknologisk omvärld, vilket gör att information snabbare når ut och 

andra länder ser hur vi i Sverige gör, till exempel. Detta har medfört att synen på kunnande 

och intentionen att vara bättre har förstärkts, som i sin tur har lett till att flera länder vill 

blanda sig i konkurrensen. Kontentan är att flera länder, även Sverige har förändrat sin 

skolpolitik för att medverka i olika projekt som jämför länder emellan. Dessa projekt är kända 

under namn som PISA, TIMSS, ECERS till exempel som går ut på att jämföra elevers 

kunskaper. Dåliga resultat leder till ifrågasättande bland våra styrande som kräver åtgärder 

och vill ha bättre kvalité på förskolan blandannat (Eidevald 2013, s. 42). 

Innan jag går in på vad forskningen säger om kvalitetsbegreppet, vill jag återge hur skolverket 

preciserar begreppet kvalitet inom förskolans värld. Skolverket menar att kvalité måste 

bedömas utifrån hur väl en förskola fungerar mot uppställda mål, men också utifrån hur pass 

mycket förskolan vill förbättra sin verksamhet vilket skolverket utgår ifrån vid en 

kvalitetsbedömning (Skolverket 2005, s. 9). Peder Haug, professor i pedagogik har 

sammanställt skolverkets uppgifter i en forskningsrapport om kvalitén i förskolan; Om kvalitet 

i förskolan. Forskning om och utvärdering av förskolan 1998-2000. Rapporten påvisar att inte 

alla kommunala förskolor arbetar med kvalitetsutveckling ännu, men att motsvarande arbete 

skulle ha kommit längre bland en del enskilda förskolor. Resultatet från Haugs rapport är att 

en del förskolor har påbörjat sitt kvalitetsarbete medan andra förskolor knappt infört nya 

läroplanen i verksamheten (Haug 2003, s. 74).  

 

2.2 Forskning om kvalitetsbegreppet 

Hur används kvalitetsbegreppet idag? Vad betyder kvalité? Ordet kvalité kan beskrivas på 

många olika sätt, vilket jag här ska försöka förklara. Beskaffenhet är ett intressant ord, som 

ligger närma en logisk förklaring för kvalitetsbegreppet. Själva ordet beskaffenhet finns även 

förklarat på flera sätt, men jag fastnade för tillstånd och struktur. Dessa två ord, tillstånd och 

struktur kan användas för att förklara vad begreppet kvalité kan innebära. För att undvika att 

hamna i olika tillstånd under en arbetsdag, är det nödvändigt med struktur. Dels för att det är 
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påfrestande för personen, barnen och även för arbetslaget som utsätts för oplanerade 

situationer och med det menar jag att kvalitetsarbete är svårt att genomföra, om strukturen 

saknas på förskolan eller som docent, Inge Johansson uttrycker sig ”En pedagogisk 

verksamhet får aldrig bättre kvalitet än de personer som utför den” (Johansson 1995, s. 121). 

I Kompetens och kvalitet i förskolan säger Karin M Wennerström, fil doktor i kommunikation 

att kvalitetsbegreppet ofta används som ett ord, men har invändningar mot det, eftersom hon 

menar att det är ett gammalt och förlegat sätt att tänka så, förenklat. Wennerström menar att 

premisserna är förändrade, vilket gör att förklaringar och tolkningar, inte kan göras så enkelt 

( Wennerström 1999, s. 35). Wennerström gör liknelser mellan industrin och den offentliga 

sektorns tänkande kring kvalitetsbegreppet. När industrialismen tog fart i början av 1900-talet 

och många företag levde i sin egen tillslutna värld, med synsättet att vara så framgångsrika 

som möjligt, var ännu inte begreppet kvalitet myntat, istället gällde det att vara så effektiv 

som möjligt. Ett centralt begrepp som kopplades samman med effektivitetsprincipen, var 

Taylorismen, som utgick ifrån att det som producerades kunde förbättras genom olika 

kvalitetsbedömningar, vilket var det viktigaste för företaget. Människorna som arbetade på 

företagen, togs för givna och ansågs inte ha några egna åsikter och gjorde som de blev 

tillsagda ( Wennerström 1999, s. 36).  

Industrin har varit föregångare, när det gäller kvalitetsarbetet, men inom den offentliga 

sektorn är det en ganska ny företeelse. Intresset för kvalitetsarbetet har uppkommit av det 

välfärdssamhälle vi lever i idag. Allting ska beräknas och effektiviseras. Finns det möjlighet 

att spara in på något, efter en kvalitetsmätning, så är det lyckat. Många aktörer försöker tränga 

sig in på marknaden och skapa ett behov, som kanske inte är helt genomtänkt. Frågan är om 

det är så enkelt att kapa ett begrepp rätt av, när kvalitetsarbete i förskolan handlar om 

människor, barn, pedagoger och föräldrar? Wennerström menar att det inte är till fördel för 

människan, när nya begrepp införs i verksamheter som är svåra att mäta på (Wennerström 

1999, s. 38).  

 

2.3 Kvalitetsutveckling 

Hur har det gått med kvalitetsutvecklingen? Går det att märka några förändringar? Enligt 

uppdrag av skolverket, vilket jag nämnt tidigare, har professor Peder Haug sammanställt olika 

forskningsresultat och utvärderingar i en rapport. Rapporten har Haug sammanställt i boken 
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Om kvalitet i förskolan. Haug menar att den livliga debatt som pågår har medfört både 

positiva och negativa ståndpunkter för hur kvalitetsutvecklingen går framåt något som i sin tur 

är bra, för att det öppnar upp för flera tolkningar av kvalitetsutvecklingen, och därmed visar 

på att debatten är viktig (Haug 2003, s. 74). 

Idag talas det om begrepp som strukturkvalitet, processkvalitet, resultatkvalitet och 

servicekvalitet. För att få en uppfattning av vad de olika begreppen står för, kommer här en 

kortare beskrivning. 

- Servicekvalitet: är en måttstock över vad föräldrarna anser att förskolan bör uppfylla 

för att tillfredsställa dem. 

- Strukturkvalitet: är de yttre påverkningar som är viktiga för att förskolan ska 

fungera, som t.ex. styrdokument, utbildning av personal, barngruppernas storlek etc. 

- Processkvalitet: handlar om förskolans aktiviteter och vilken verksamhet som 

pedagogerna bedriver.  

- Resultatkvaliten: är den slutliga produkten. Det är här som pedagogerna kan se om 

det skett någon utveckling hos barnet, om pedagogerna har uppfyllt sina mål med 

verksamheten. 

 

Haug beskriver resultatkvaliten som den mest dominerande sidan av en kvalitetsgranskning. 

Resultatkvaliten är den tydligaste mätningen på ett barns utveckling, som spenderat flera år på 

förskolan. Det kan vara svårt att urskilja resultatutvecklingen, eftersom det finns en hel del 

inverkan även från hemmet, som också kan ha påverkat barnets utveckling. Enligt Haug är det 

många kritiska röster som frågar hur man överhuvudtaget kan göra rättvisa mätningar på en 

bra verksamhet. Därför är det enligt Haug lättare för förskolorna att inrikta sig på att följa upp 

resultat av strukturkvaliteter och processkvaliteter. Resultatkvaliteter kräver mer av den som 

ska göra uppföljningen och att det finns bra bakgrundsmaterial för att kunna göra rätt 

bedömningar (Haug 2003, s.76). 

 

2.4 Arbetsmetoder 

För att få en uppfattning om hur förskolan arbetar med kvalitetsutveckling kommer jag här att 

beskriva olika metoder som förskolorna arbetar med i sina verksamheter. Till min hjälp 
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hänvisar jag, till Inge Johansson, som har skrivit boken Kvalitet i förskolan, och som 

beskriver flera av metoderna i sin bok ( Johansson 1995, s. 45- 63).   

De metoder som Johansson tar upp är: lägesbedömningsmetoden, kollegial utvärdering, 

självvärdering och utveckling, ECERS-metoden och barometrar. De bygger alla på att 

personalen återkommande granskar sitt eget arbete och får utbildning och träning, i de olika 

modellerna (Johansson 1995, s. 45). 

- Lägesbedömningsmetoden är en metod som är utvecklad av två forskare på 

Linköpings universitet. Metoden utgår ifrån att skildra sin egen verksamhet så bra som 

möjligt, för att uppmuntra pedagogen att tänka i nya banor, så att en utveckling sker. 

Ibland är det möjligt att ta hjälp från en annan förskola med lägesbedömningen, vilket 

syfte är att låta en objektiv person se om den delar samma uppfattning eller har ett 

annat sätt att se på läget som bedöms. Utvärderingen sker i arbetslaget tillsammans 

med förskolechefen och används i tre steg med följande frågeställningar: ”Vad vill vi? 

Vad gör vi? Stämmer verkligheten med våra idéer?”  

- Kollegial utvärdering är en metod vilket syfte är att använda sig av erfarna kollegor 

från en annan förskola. Några förskolor träffar en överenskommelse om att hjälpa 

varandra med utvärderingen och utgår från frågeställningar, probleminventering, 

utvärdering och utvecklingsprojekt. Alla förskolor ringar in sina problem och skickar 

problemformuleringen vidare till nästa förskola, som i sin tur studerar någon annans 

problem, i fas två. I den sista fasen träffas alla förskolor tillsammans och diskuterar 

problemen och eventuella lösningar. 

- Till skillnad mot tidigare modeller är självvärdering en metod som inte används på 

hela arbetslaget samtidigt, utan för den enskilde pedagogen. Pedagogen observerar 

dels sitt eget arbetssätt, men också hur arbetslaget arbetar. Under observationen, som 

pågår några dagar, beskriver personen sina känslor och upplevelser utifrån olika 

situationer från en dag, som sedan utvärderas. Personen som observerar kan sedan 

använda sig av sitt resultat för att förbättra sitt arbete. 

- Barometrar är en metod då pedagogerna använder sig av varierande skalor, för att göra 

mätningar på verksamheten. Skalorna består antingen av en stegrande skala mellan 1 -

10, eller så är det plus eller minus som mäter hur verksamheten på en avdelning 

fungerar för tillfället. För att mäta kvalitén, används fyra olika frågeställningar som 



7 
 

graderas med minus eller plus t.ex. Avsikten med metoden är att få fram de 

förbättringsområden, som behövs följas upp för diskussion och förbättras. 

- ECERS är en skala som används av den enskilde pedagogen. Det vill säga när 

pedagogen gör en utvärdering över verksamheten. Denna skala bedöms av hela 

arbetslaget som sedan gemensamt pratar om sina resultat. För att veta vad pedagogen 

ska bedöma finns ett antal punkter att utgå ifrån som till slut blir ett underlag inför 

diskussionerna (Johansson 1995, s. 48-66). 

- BRUK står för bedömning av, reflektion, utveckling och kvalité och är en metod som 

Skolverket tagit fram. För att göra en granskning, använder sig pedagogerna av ett 

bedömningsunderlag, som är kopplat till olika mål och kvalitetsområden. Bruk 

metoden är inte kopplat till något graderingssystem och ska därför inte kompensera 

någon annan metod, tvärtom tycker skolverket att Bruk ska ses som ett komplement 

till andra metoder (Skolutveckling 2003, s. 16). 

 

2.5 Styrdokument 

Förskolans främsta verktyg att förhålla sig till är läroplanen och skollagen. Med det menar jag 

att i dessa finns både riktlinjer och lagar för att skapa en bra kvalitet på förskolan. Låt oss titta 

närmare på vad läroplanen säger. Läroplanen (Lpfö98) anger riktningen för hur verksamheten 

ska styras. Läroplanen är inte regelstyrt men däremot målstyrt och med det menas att 

verksamhetens mål ska sträva efter att bli uppfyllda. Hur vägen dit ser ut finns inget färdigt 

koncept för, anser Eva Johansson fil. Dr och lektor samt professor Ingrid Pramling 

Samuelsson. (Johansson & Pramling Samuelsson 2003, s. 15). Det är upp till pedagogerna att 

finna vägar till, att målen uppfylls (Johansson & Pramling Samuelsson 2003, s. 17). 

Förskolans främsta uppdrag, är att bereda barnet kunskaper som de sedan har med sig genom 

livet (Lpfö 2010, s. 5). Med den reviderade läroplanen som kom 2010, har det egentligen inte 

skett några större förändringar med själva uppdraget. Däremot trädde även skollagen in med 

ett förtydligande, som visar att läroplanen ska gälla för alla förskolor. Detta för att försöka få 

en likvärdig kvalité på alla förskolor i Sverige (Gran & Villanueva 2011). 
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 I sin undersökning har Haug kunnat konstatera sedan läroplanens införande - 98, att den har 

tagits emot på olika sätt, men framförallt att införandet av nya reformer tar lång tid (Haug 

2003, s. 107). 

3. Syfte och frågeställningar 

  

3.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad begreppet kvalité innebär för tre barnskötare och  

tre förskolelärare, på några förskolor i Mellansverige. 

 

3.2 Frågeställningar 

- Har den här gruppen förskolelärare och barnskötare samma uppfattning om vad kvalité 

är? 

- Uppfattar dessa barnskötare och förskolelärare några problem med sitt kvalitetsarbete? 

- Hur anser några barnskötare och förskolelärare att de har förberetts för att arbeta med 

begreppet kvalitetsutveckling? 

 

4. Metod 

I det här avsnittet kommer jag att gå igenom mina metodval och hur jag kom fram till dessa. 

Jag kommer även beskriva urvalsförfarandet, hur jag har samlat in, bearbetat och analyserat 

mitt material för att till sista avsnittet, nämna något om forskningsetik. 

 

4.1 Hermeneutik 

Ett hermeneutiskt tillvägagångssätt, kändes relevant i det här sammanhanget, tillsammans 

med kvalitativa intervjuer. Eftersom hermeneutiken kan förklaras som en tolkningslära enligt 

Patel och Davidsson, menar de att forskarna genom att tolka informantens språk och 

beteenden kan urskilja om det finns bakomliggande gärningar som påverkar informantens 

uttalanden (Patel & Davidson 1991, s. 28). Alla informanter gav svar på mina frågor, och 

samtidigt fanns det möjlighet att studera informanternas kroppsspråk och lyssna på olika 
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tonfall, beroende på vilken fråga, som informanterna fick. Särskild frågan om kvalité, fråga 13 

ansåg informanterna var svår att svara på, dels för att informanterna uttryckte att frågan var 

svår och jag såg på informanterna att de verkligen ansträngde sig, för att svara på frågan.  

När denna fråga kom upp vid intervjutillfällena, anser jag att min egen förförståelse för 

informanternas reaktion, hjälpte mig att ställa om frågan så informanten lättare kunde svara på 

frågan.  

Genom att tolka andra människor och göra jämförelser med våra egna liv, anser 

hermeneutikern att det går att förstå människors motiv och yttringar genom språk och skrift, 

men även människors vilja och syften är möjligt att tolka genom språket (Patel & Davidson 

1991, s. 29). Patel och Davidson menar att forskarens egen erfarenhet är en resurs för att få en 

uppfattning av objektet. Min egen erfarenhet av samma yrke som informanterna, har hjälpt 

mig att förstå och tolka resultatet, liksom det även hjälpte mig, att komma informanterna 

närmare under intervjuerna, eftersom vi använde oss av samma uttryck och begrepp. Eftersom 

jag är väl insatt i förskolans kultur, var det lätt för mig att tolka och upptäcka mönster i 

resultatet. 

 

4.1Kvalitativ metod 

I mitt textarbete kommer jag använda mig av en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 

kännetecknas av att den ofta, används i samband med intervjuer, men även i böcker och 

filmer. Resultatet av denna metod är att få en textmassa från flera insamlingstillfällen, som 

sedan kan bearbetas. En annan viktig aspekt, är att den kvalitativa metoden medför en nära 

kontakt med informanten, vid t.ex. intervjuer (Patel & Davidson 1991, s. 120).  

 

4.2 Metodval 

En kvalitativ intervjuundersökning lämpar sig bra för denna typ av undersökningar, dels för 

möjligheten att komma informanten nära under själva intervjutillfället, som i sig är viktigt för 

att bygga upp ett förtroende. Intervjuarens syfte med en kvalitativ intervju, är att utforska om 

det föreligger några särskilda förtecken som är viktiga och av betydelse för informantens 

tillvaro. Jag hade förberett 18 frågor som även innehöll följdfrågor. Jag började med att ställa 

några allmänna frågor till informanten, innan jag kom in på mina forskningsfrågor. Min tanke 
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med de allmänna frågorna i början, var att förhoppningsvis även finna svar eller göra 

tolkningar till mina forskningsfrågor redan där. Den kvalitativa metoden som jag använde mig 

av, var berikande för resultatet på det viset, att jag fick ett bra underlag för min 

resultatundersökning.  

En annan aspekt är möjligheten att fördjupa sig i frågorna, vilket är en möjlighet under en 

kvalitativ intervju. De flesta intervjuerna följdes av några följdfrågor som inte var nedskrivna 

innan intervjuerna, men som var berikande för både intervjuare och informanter. Mina 

intervjuer var i de flesta fallen som ett samtal mellan intervjuare och informant, men jag 

skulle inte vilja kalla intervjuerna ostrukturerade, eftersom jag följde min intervjuguide. Jag 

skulle istället vilja påstå att informanten fick möjlighet att prata utan att jag avbröt allt för 

mycket, men jag styrde upp samtalet när jag ansåg att det var dags att gå vidare. Intervjuarens 

uppgift är att vara den ledande och hjälpa informanten under intervjun så att syftet med 

intervjun uppfylls. För att ytterligare underlätta för informanten är det positivt om intervjuaren 

använder samma vokabulär och har inblick i informantens omvärld ((Patel & Davidson 1991, 

s. 82).  När det gällde att få informanten bekväm i situationen, var det enkelt för mig att 

påvisa för informanten, att jag förstod vad hon pratade om, genom att jag ibland, kunde återge 

liknande exempel från min egen erfarenhet inom yrket. 

 

4.3 Urvalsförfarande 

I min undersökning har jag använt mig av sex: pedagoger tre förskolelärare och tre 

barnskötare. Tanken var att få tillgång till deras tankar och uppfattning, om det ämne som är 

relevant i undersökningen, nämligen vad kvalitetsbegreppet innebär för barnskötare och 

förskolelärare.  

Förskolorna jag var på, hade olika inriktningar, en var kommunal, den andra 

föräldrakooperativ och den tredje var en privat förskola. Två av pedagogerna hade särskilt 

ansvar, utöver sina vanliga anställningar. För enkelhetens skull kallar jag båda för 

förskolelärare i texten. Alla pedagogerna arbetar på tre olika förskolor i Mellansverige.  

Jag har valt att intervjua en barnskötare och en förskolelärare på varje förskola, men inte 

samtidigt för att få så uppriktiga svar som möjligt. För att komma i kontakt med pedagogerna 

och få ett medgivande, har jag valt att kontakta förskolornas förskolechefer, genom att skicka 

ett mail. I mailet har jag berättat vem jag är och vad jag vill. Förskolecheferna har i sin tur 
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kontaktat de pedagoger som skulle vara intresserade av att medverka i en intervjun. Eftersom 

det kan vara svårt för informanten att inse vilken nytta det skulle vara att medverka i en 

intervju, kan det vara av vikt att försöka motivera informanten, genom att påpeka att det ligger 

i deras eget intresse (Patel & Davidson 1991, s. 74). För mina intervjuer krävdes ingen större 

övertalning, tvärtom upplevde informanterna att det var positivt att medverka och att kunna 

tillföra något till en undersökning. 

 

4.4 Genomförande 

För att få svar på min frågeställning, utformade jag intervjufrågorna efter forskarfrågorna. 

Min forskningsfråga handlar om vad begreppet kvalité innebär för barnskötare och 

förskolelärare. Jag hade sammanlagt 18 frågor i min intervju, och jag hade avsatt max 45 

minuter/ intervju. Syftet med frågorna var att få höra pedagogerna beskriva med egna ord, vad 

kvalitetsbegreppet innebär för dem. Några av frågorna handlade inte direkt om begreppet 

kvalité, men kändes ändå viktiga för mitt för slutresultat. Intervjufrågorna finns i bilaga 1. 

Inför intervjubesöket hade jag skrivit ett informationsbrev till informanterna. Brevet återfinns 

som bilaga 2. I brevet presenterade jag mig själv och syftet med min undersökning. I första 

skedet hade informanterna fått information från sin chef, som beskrivit vad intervjun skulle 

handla om och sedan bokat in tid, datum och plats. I nästa steg skickade jag brevet till 

informanterna. I brevet hade jag skrivit in dag, tid och plats som en påminnelse. Det fanns 

möjlighet för informanterna att byta tid och datum om de ville. Intervjuerna genomfördes på 

två av förskolorna. Den tredje intervjun genomfördes, på initiativ av informanterna, på min 

egen arbetsplats. 

Innan intervjun började ville jag vara säker på att informanten fått läsa brevet och om 

informanten hade några frågor innan vi startade intervjun. Någon tyckte att brevet hade känts 

väldigt formellt och viktigt. Det kom även några frågor om förskolelärarutbildningen och en 

annan önskade få ta del av resultatet av uppsatsen. 

I de fall som intervjuerna genomfördes på informanternas egna arbetsplatser, upplevde jag att 

alla var införstådda med vem jag var när jag kom, vilket gjorde att det kändes avslappnat både 

för mig och för informanten. Jag tror också informanterna fick förtroende för mig, när jag 

kunde återberätta från min egen erfarenheter, mot deras beskrivningar. Enligt Patel och 

Davidsson kan det vara berikande för intervjun om, även informantens åsikter framkommer 
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mer tydligt och på det sättet framkommer även informantens uppfattning bättre (Patel & 

Davidson 1991, s. 85)  

Även den tredje intervjun kändes bra att genomföra. Trots att vi befann oss på min arbetsplats, 

tror jag inte det gjorde så stor skillnad för informanterna, då det är en bekant miljö för dem. 

Totalt sett har genomförandet av intervjuerna gått bra, men ett missöde med två 

inspelningarna blev en lärdom, men inget som påverkat slutresultatet. 

 

4.5 Bearbetning 

Den kvalitativa metoden som jag valt att använda mig av i min uppsats, är kanske inte alltid 

det resultat man hör eller ser för stunden, oftast finns det något bakomliggande eller djupare 

lärdom att ta del av. Till motsats för den kvantitativa metoden som just går ut på att beröra 

något på ytan (Patel & Davidson 1991, s. 119). 

Allt material som samlats in, finns bandat. Det har tagit många timmar att lyssna igenom 

samtalen, med flera stopp för att lyssna om och förstå sammanhanget av samtalet. Ibland var 

det stunder av reflektioner och anteckningar som fick ta plats. Även tankar om vad som kunde 

tänkas användas i resultatpresentationen ingick i arbetet.  

För att hitta en struktur och ordning skrev jag till att börja med ut alla intervjuer och började 

sortera efter barnskötare och förskolelärare. Hade även frågeställningar tydligt framför mig, så 

jag kunde läsa frågorna om jag behövde det, under tiden som jag läste igenom materialet. Tre 

forskningsfrågor har jag, som placerades på varsitt papper. Därefter skrev jag barnskötare och 

förskolelärare på varje formulär och sorterade in svaren under rätt yrkeskategori. Det som 

sorterades in var ord och begrepp, som var återkommande i materialet från både barnskötare 

och förskolelärare och för att kunna jämföra båda yrkeskategoriernas svar med varandra. 

Samtidigt som jag läste och sorterade, skrev jag kommentarer i marginalen som jag kunde 

finna ut i materialet och som kan tänkas vara användbart för resultatet.  

Frågeställningarnas syfte var att få reda på så mycket som möjligt om kvalitetsbegreppet, 

mellan barnskötare och förskolelärare. I några av frågorna var tanken att få svar direkt på 

mina forskningsfrågor. Jag tänker främst på fråga 13, 15-16, och 17.  
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När det gäller frågorna 3 – 12 som handlar om pedagogernas arbetssituation, är det viktigt att 

få en bild över hur den ser ut idag och även upptäcka skillnader från hur det har varit, men 

som helhet berör alla intervjufrågorna förskolans kvalité. När det gäller insamlandet av 

resultatet från pedagogernas arbetssituation, har jag ringat in svaren från transkriberingen och 

försökt göra en jämförelse mellan svaren och sedan sammanställt. Det blir då en mer generell 

beskrivning av deras arbetssituation. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

Det jag har gjort för att min undersökning ska bli så tillförlitlig som möjligt, är att jag använt 

mig av en kvalitativ undersökningsmetod, med ett hermeneutiskt förhållningssätt. Till att 

börja med kontaktade jag några förskolor och hörde mig för om jag kunde intervjua en 

barnskötare och en förskolelärare på varje förskola. Jag förberedde ett brev som jag sedan 

skickade ut till informanterna, men innan jag skickade ut några frågor hade jag försäkrat mig 

om vem och vart jag skulle träffa informanterna. Innan intervjun hade jag förberett en 

intervjuguide, som jag använde mig av under intervjutillfällena. Vid intervjutillfällena, 

bandade jag även intervjuerna och därefter har jag transkriberat alla intervjusamtal och 

sammanställt resultatet. En fördel som jag kan se, och som skulle kunna förbättra 

tillförlitligheten av resultatet, är om vi varit två personer vid intervjutillfället. Patel och 

Davidsson anser att, använda sig av en person som iakttar och en som ställer frågorna, kan 

förbättra tillförlitligheten för resultatet (Patel & Davidson 1991, s. 104). 

Nu är det här ingen stor undersökning, men metoderna som jag använt mig av, är beprövade 

av andra, vilket får räknas som tillförlitligt. 

 

4.7 Forskningsetik 

Ett forskningsprojekt innebär inte bara att planera och skriva. De etiska synvinklarna är en 

viktig beståndsdel. Ur forskarens perspektiv krävs ett noga genomtänkt förfarande, innan 

projektet genomförs. Eftersom det är viktigt att ingen individ kommer till skada varken 

psykiskt eller fysiskt. Patel och Davidson menar att det är av största vikt för projektet att 

etikreglerna följs, för att utesluta eventuella etiska misstag ((Patel & Davidson 1991, s. 62).  
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I min undersökning tog jag fasta på de fyra etikreglerna för att uppfylla kravet på god 

forskaretik. 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet 

Informationskravet ställer krav på att forskaren meddelar sig till de personer, som deltar i 

projektet, om avsikten med undersökningen. I mitt arbete har det ingått att lämna ett brev till 

de personer som jag har intervjuat, med en förklaring om syftet med min gärning. 

Informanterna har naturligtvis fått avgöra själva om sin medverkan till intervjun, och även 

lämnat ett medgivande till att banda samtalet. 

I brevet har jag informerat om att inga namn eller platser kommer att uppges i 

undersökningen. Alla insamlade uppgifter kommer endast att användas ur ett 

forskningsperspektiv. 

 

5. Resultat av undersökningen 

Här kommer jag presentera resultatet av min undersökning.  

Resultaten redovisas utifrån de frågeställningar som jag använder mig av i undersökningen 

och som ska kunna besvara mina forskningsfrågor. Jag använder mig av rubriker som har 

anknytning till forskningsfrågorna. Jag redovisar ibland informanterna som A, B, C eller D, 

men även benämningar som pedagoger, barnskötare och förskolelärare används när jag tolkar 

informanternas svar. Pedagoger använder jag som ett samlingsnamn för både barnskötare och 

förskolelärare. Jag har delat upp pedagogerna utifrån hur lång arbetslivserfarenhet som de har 

och använder bokstäver för att kategorisera antal pedagoger med antal år.  

A. 0 – 10 år: 1 pedagog 

B. 10 – 20 år: 1 pedagog 

C. 20 – 30 år: 3 pedagoger 

D. 30 – 40 år: 1 pedagog 
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Det första resultatet som jag redovisar har rubriken pedagogernas arbetssituation. Vilket är ett 

resultat som har framkommit av frågeställningar som inte är direkt riktade till 

kvalitetsbegreppet, men har inverkan på kvalitetsarbetet. 

 

5.1 Pedagogernas arbetssituation 

Till att börja med kommer jag beskriva skillnader, som pedagogerna har uppmärksammat i 

sitt arbete, idag och cirka 40 år tillbaka. Detta för att få en förförståelse till pedagogernas 

arbetssituation, och hela kontexten.  

De flesta av pedagogerna har lång arbetslivserfarenhet inom förskolan, med cirka 10 – 40 år 

inom samma yrke och ungefär hälften är anställda på kommunal förskola och resterande på 

privat förskola. Det som är utmärkande för pedagogerna med lång arbetslivserfarenhet (C, D) 

är, att samtliga anser att barngrupperna har blivit större idag. En av pedagogerna (D) som är 

utbildad förskolelärare med lång arbetslivserfarenhet säger att skillnaden idag mot hur det var 

tidigare är stor, hon avslutar sin mening med att säga – Jag säger inte att det var bra men.  

Förskolelärare D: det tycker jag, om man ser tillbaka, jag menar när jag började 

på späd som det hette då i Köping som jag har jobbat många år. Då var vi 4 

heltidspersonal på 10 barn och sen 12 barn. Jag säger inte att det var bra men. 

Jag får den uppfattningen att förskoleläraren tycker att det var bra med mindre barngrupp och 

fler personal men att det fanns brister. Även en annan förskolelärare (C) med lång erfarenhet 

anser att barngrupperna är mycket större idag mot när hon började arbeta. Förskoleläraren 

säger att hon får anstränga sig för att se alla barnen under en dag, vilket hon menar var 

annorlunda förr. Även den här förskoleläraren (C) anser att barngrupperna är större idag och 

att det påverkar hennes arbete genom att hon har svårt att hinna med att se och möta alla 

barnen under en dag. 

Ytterligare en pedagog som är utbildad barnskötare ( C) tar upp barngruppernas storlek som 

en försämring. Barnskötaren anser att för många barn plockas in på förskolan och menar att 

man kanske hade ett annat synsätt på barngruppsstorlekarna tidigare. Barnskötaren nämner 

även bättre ekonomi som ett troligt skäl till att barngrupperna inte var lika stora som de är 

idag.  
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Barnskötare C: nu pytsar dom in hur mycket barn som helst, men då var ja, jag 

tror att man tänkte på ett annat sätt förut eller man kanske hade mer pengar. 

Övriga barnskötare och förskolelärare (A, B) som inte har lika lång arbetslivserfarenhet som 

pedagogerna (C, D) tar upp andra saker som påverkar deras arbetssituation. En av 

pedagogerna som är utbildad barnskötare ( C) och har lång erfarenhet anser att hennes arbete 

har utvecklats till det bättre. Barnskötaren anser att hennes yrkesroll har mer pondus idag, 

genom att hennes pedagogroll har utvecklats känner hon att hennes arbete är av mer betydelse 

idag mot tidigare. Andra faktorer som en av barnskötarna anser är en förbättring, är att idag är 

det mer fokus på att även kroppen ska må bra, för att orka mera och slippa skador. Till sin 

hjälp anger barnskötaren att hon har fått bättre arbetsredskap som till exempel bättre sittpallar 

och uppger också att hon får mer kompetensutveckling idag. 

Barnskötare B: ja det är väl framförallt de här att man har blivit mer mån om att 

se till att vi som jobbar mår bra och våra kroppar, att man försöker stötta upp så 

mycket som det går med pallar och lite sådana där grejer och […]så att vi fått 

mera kompetensutveckling. 

Den sista förskoleläraren med kortare arbetslivserfarenhet ( A ) anser att hon har utvecklat sin 

pedagogroll till det bättre. Det som pedagogen vill framhålla är att hon har utvecklat sig själv 

som pedagog på den korta tid som hon har arbetat. 

Följande barnskötare och förskolelärare (A, B) med kortare arbetslivserfarenhet, har dels inte 

arbetat lika länge som pedagogerna C och D och har kanske ett annat synsätt på sitt arbete, 

vilket skulle kunna vara en anledning till deras svar. Pedagogerna (A, B) nämner inget om 

stora barngrupper som en försämring och skulle kunna tolkas som att pedagogerna är vana vid 

denna belastning och därför inte upplever det som en försämring. De barnskötare och 

förskolelärare som har lång erfarenhet, är ganska eniga om att barngrupperna blivit större med 

åren och upplever att det är skillnaden på arbetet idag mot tidigare, men även synsättet på sitt 

eget arbete och på barnen är förändrade. Av pedagogernas resultat framgår det att flera 

faktorer har förändrats över en tid, till både positiva och negativa effekter för kvalitetsarbetet.  

 

5.2 Uppfattning om kvalité 
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Frågeställningen som riktade sig direkt till ordet kvalité upplever flera pedagoger är svår att 

svara på. Känslan är att pedagogerna blev lite pressade av frågan. Min frågeställning är en 

ganska öppen fråga, om vad pedagogen tänker på när den hör ordet kvalité? Syftet med frågan 

är att se om barnskötare och förskolelärare har samma uppfattning om begreppet kvalité.  

Från sammanställningen som jag använder mig av, kom jag fram till att barnskötarna har flera 

gemensamma faktorer som de finner är viktiga för kvalitén. Barnskötarna anser blandannat att 

en bra pedagog bör ha en bra barnsyn för att hålla en hög kvalité och barnsyn innebär närvaro 

i verksamheten för att se och lyssna på barnen. Jag tolkar det som att det finns en frustration 

bland barnskötarna att de inte alltid finns tid att möta varje barn, vilket gör att pedagogerna 

känner att de får göra avkall på kvalitén ibland. 

 

Barnskötare B: […]när jag är där att jag är helt närvarande så att jag inte är 

stressad eller har för många andra saker att göra, så att jag inte kan fokusera, för 

då blir det inte kvalité. 

 

Barnskötarna anser också att det är viktigt med utbildad personal. De menar att det är viktigt 

för föräldrarna att personalen är utbildad, för det påvisar en bra kvalité. Det ligger mycket i 

det påståendet som barnskötarna talar om, att om en förskola kan påvisa att de har personal 

med relevant utbildning, känner föräldrarna sig trygga. Fortsättningsvis talar barnskötarna 

även om hur viktigt det är för kvalitén, att förskolan arbetar efter läroplanen och 

styrdokumenten. Det finns en vilja hos barnskötarna att arbeta utifrån de skyldigheter som de 

är ålagda att göra, med allt vad det innebär med läroplanen och styrdokumenten, men att 

frustrationen är påtaglig när de känner att tiden med barnen blir lidande. 

 

Från förskolelärarnas sammanfattning kunde jag se liknande faktorer som barnskötarna 

beskrivit, men att förskolelärarna använde sig av andra uttryck för att beskriva kvalité. 

Förskolelärarna anser att det är viktigt med lyhördhet och inlyssnande vuxna för att forma 

trygga barngrupper. Vilket jag tolkar är detsamma som att ha en bra barnsyn.  

 

Förskolelärare A: kvalité för mig är, om jag tänker förskola så är det en förskola 

där man prioriterar först för att få trygga barn och inlyssnande vuxna. 
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Förskolelärarna anser även att faktorer som professionellt uppträdande och tillmötesgående är 

viktiga faktorer för att upprätta bra kvalité. Min tolkning är att förskolelärarna anser att en 

pedagog med bra barnsyn, utbildning och som lyssnar på föräldrarnas åsikter, är professionell 

och tillmötesgående i sitt förhållningssätt och genererar därför till bra kvalité. Avslutningsvis 

har jag en faktor kvar som jag anser är intressant och viktig. Den handlar om att kunna 

begränsa sig och med det menar en förskolelärare ”de är ju vikten av att begränsa sig i de man 

gör för att kunna ha en bra kvalité”. Min tolkning är att förskoleläraren anser att det är bättre 

med en kvantitativ verksamhet istället för en kvalitativ verksamhet och därmed få en bra 

kvalité på det lilla, istället för dålig kvalité på mycket.  

                

Resultatet visar, att i det stora hela, har barnskötarna och förskolelärarna en gemensam 

uppfattning, om vad kvalité är. Faktorerna skiljer sig inte så mycket, men sättet att formulera 

sig och använda uttryck, skiljer sig mellan barnskötarna och förskolelärarna.  

 

5.3 Förutsättningar och hinder för att skapa kvalité 

När det kom till frågor om vilka förutsättningar och hinder som pedagogerna känner av, för 

att förbättra kvalitén på förskolan, visade det sig att det är många åsikter, och uttalanden om 

vad som fungerar bra respektive dåligt. Framförallt det som inte fungerar optimalt för att höja 

kvalitén, kom fram i svaren. Det skulle även visa sig att svaren skiljde sig mellan förskolorna, 

vilket även är viktigt att påvisa, för att få en helhetsbild av sammanhanget. Även svaren 

mellan barnskötarna och förskolelärarna går isär något. 

 

Barnskötarna anser att fel saker prioriteras i utvärderingen och menar att fokus läggs på 

återkommande händelser som till exempel högtider, istället för vardagliga händelser som ska 

utvärderas och bidra till förbättringar i verksamheten för att bevara eller höja kvalitén. När det 

gäller kvalitetsarbetet anser barnskötarna att för många beslut kommer uppifrån och många 

nya modeller används, och även en utvärdering inom samma förskola kan se olika ut. Jag 

tolkar det som att utvärderingen inte är något som prioriteras, det blir inte det instrument som 

skulle kunna vara en tillgång för pedagogerna i deras kvalitetsarbete. Andra faktorer som 

barnskötarna påpekar försvårar kvalitetsarbetet, är att barngrupperna är stora, och mycket tid 

försvinner för att gå på möten och svårt att få vikarier. Det känns som förutsättningarna för ett 

bra kvalitetsarbete inte är optimalt. 
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Barnskötare B: man glömmer dom här vardagliga som hela tiden rullar på […], de är 

[…] någonting som är mycket större del än att man har ett luciafirande i december 

varje år, de är […] egentligen de man behöver lägga mer fokus på för att se om man 

har en bra kvalité i det dagliga, kan jag känna. 

 

 

Även förskolelärarna påpekar att det är för många modeller som ofta byts ut och känner av 

krav och stress med mycket pappersarbete. Många modeller är något som även barnskötarna 

påpekade men kraven och stressen som följer av att hinna med pappersarbeten, får jag en 

uppfattning av att den uppgiften känns för övermäktig för förskolelärarna. Möjligheten till 

egen tid och tillsammans med arbetslaget är en annan aspekt som förskolelärarna tar upp som 

en brist och menar då att tiden är för liten, för att hinna med att dokumentera, men även tiden 

att föra diskussioner i arbetslaget är för liten. Här kan jag se en parallell med hur barnskötarna 

uppfattade att tiden i barngruppen blev lidande, på grund av att för många andra åtagande 

skulle genomföras. Förskolelärarna påpekar också att det är svårjobbat och svårt att få det att 

fungera praktiskt med stora barngrupper. 

 

 

Förskolelärare D: de är ju tiden, det här med tiden, tycker ja, man känner aldrig 

att man har ordentligt med tid. 

 

Stora barngrupper är en faktor som både barnskötare och förskolelärare anser är ett hinder för 

att skapa bra kvalité på deras arbetsplatser. Barngruppsstorleken är något som redan belysts 

under rubriken pedagogers arbetssituation, men är då något som pedagoger med lång 

arbetslivserfarenhet anser är en förändring som skett över en längre tid. Övriga pedagoger 

med kortare arbetslivserfarenhet, fokuserade på helt andra saker i svaren, men när frågor om 

kvalitetsarbetet berörs, är det tydligt att alla pedagoger anser att stora barngrupper, är ett 

problem för kvalitetsutvecklingen. 

 

Av resultatet kan jag utläsa att både barnskötare och förskolelärare har ungefär samma 

uppfattning om vad som inte fungerar, för att bedriva ett bra kvalitetsarbete. Både barnskötare 

och förskolelärare anser tillexempel att stora barngrupper, tidsfaktorn och många modeller är 

negativt för kvalitetsarbetet. Förskolelärarna ansåg att för stora barngrupper gör det svårjobbat 

eftersom det är svårare att genomföra något om det fattas personal till exempel. För övrigt är 
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det mindre faktorer som skiljer mellan barnskötare och förskolelärare. En faktor som är 

signifikant för nästan alla pedagogerna, är tidsfaktorn. 

En av pedagogerna har erfarenhet av både kommunal och privat verksamhet och anser att 

hennes arbetssituation är förändrar sedan hon bytte arbetsplats. 

 

 

 

Barnskötare C: ja det tycker jag att jag hade större problem med när jag på 

kommun, […] att man skulle hinna med, men här tycker jag att man, nej jag 

tycker att man hinner med såna saker. 

 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram en synpunkt från en av förskolelärarna som hon anser är ett 

hinder för ett bra kvalitetsarbete. 

 

Förskolelärare A: för det viktigaste är ju att implementera varför det är så 

viktigt. 

 

Här kommer synpunkter fram som ingen av övriga pedagoger tagit upp som ett hinder och det 

som förskoleläraren anser, är vikten av att informera om varför kvalitetsarbetet är så viktigt. 

Förskoleläraren menar att pedagogerna behöver ett verktyg som de förstår hur de ska använda 

sig av, för att det ska bli ett bra kvalitetsarbete.  

 

 5.4 Införandet av kvalitetsbegreppet 

Hur pedagogerna har fått information om kvalitetsarbetet, är en intressant frågeställning. 

Svaren mellan barnskötarna och förskolelärarna varierar inte så mycket, men det finns en 

problematik som både privata och kommunala förskolor upplever. Problemet ligger i att 

informationsflödet anses vara för lite och otydligt.  

Barnskötarna svarar att informationen har varit kontinuerligt från föreläsningar och 

utbildningar som handlat om dokumentation och barnens lärande, men säger samtidigt att 

informationen och tanken bakom varför, inte kommit fram tillräckligt. Jag får den 

uppfattningen att barnskötarna tycker kurserna och utbildningarna har varit bra, men inte 

riktigt förstår hur de ska använda sig av det i sitt kvalitetsarbete, eftersom informationen 

känns bristfällig.  
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Även förskolelärarna har fått sin information på liknande sätt som barnskötarna, genom 

föreläsningar, kurser, utbildningar, men nämner även information från sin chef och 

kommunen som ett komplement. Några har även fått information från förskoletidningen och 

sökt på skolverkets hemsida.  

När det gäller informationsfrågan och otydligheten verkar både kommunala och privata 

förskolor vara eniga om att det behövs en förbättring. Följande svar lämnade två informanter 

från en privat och en kommunal förskola. 

Barnskötare B, kommunal förskola: 

Så jag tror att vi kanske skulle behöva tydligare dokument och vad är syftet med 

det och vad är det de vill ha i det här dokumentet. Vad är det vi ska fokusera på 

som skriver dokumenten och vad är det man vill ha ut av dokumenten, när det 

kommer uppåt sen. 

 

Förskolelärare D privat förskola: 

För kommunen kommer inte med så mycket information. Jag tycker nog att 

kommunen kunde vara mera på med vad de finns för krav.  

 

Jag tolkar förskolelärarnas och barnskötarnas svar som att den information de har fått om 

kvalitetsarbete är bra och viktigt, men det finns en osäkerhet hur de ska använda sig av 

informationen i det dagliga kvalitetsarbetet. Det är även tydligt att både kommunala och 

privata förskolor upplever en brist på information om kvalitetsarbete från högre instanser. 

 

6. Diskussion  

Jag kommer börja det här kapitlet med en reflektion över hela arbetsprocessen, för att sedan 

gå vidare till diskussion av resultaten, som avslutas med ett stycke om fortsatt forskning. Jag 

avslutar med ett par avslutande meningar i ett slutord. 

 

6.1 Reflektion av undersökningen 

I min undersökning har jag kunnat konstatera att just den här gruppen med barnskötare och 

förskolelärare har samma uppfattning om kvalitetsbegreppet, men att de använder sig av olika 

uttryck när det talar om kvalité, vilket i sig kan leda till samarbetsproblem om pedagogerna 

missförstår varandra. Johansson menar att ”Att utveckla en samsyn på kvalitet är en fast grund 
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för samverkan mellan skolans personal och förskolans” (Johansson 1995, s. 5). Det är bra att 

sträva efter den samsynen, mellan förskolan och skolan, men jag anser att den samsynen inte 

alltid fungerar optimalt, inom förskolan heller. Min uppfattning är den att för många metoder 

och olika utbildningar, gör det svårt för pedagogerna att få till någon samsyn. Kanske skulle 

fokus ligga på ett annat plan, innan pedagogerna börja arbeta med metoderna. Att ta fasta på 

då, skulle vara att arbeta med att få fram en gemensam grund för alla pedagogerna, som i det 

här fallet kunde vara ett gemensamt språk mellan pedagogerna. En annan aspekt av min 

undersökning, som jag har uppmärksammat och som jag direkt kan härleda till föregående 

diskussion, är hur den här undersökningens förskolelärare uppfattar begreppet kvalité. 

Uppfattningen jag får, verkar bero på när i tiden som förskolelärarna utbildade sig vilket 

tydligt märks när förskolelärare med en relativt ny utbildning talar om kvalité som något 

självklart, mot förskolelärare som har en äldre utbildning inte talar om kvalité lika självklart. 

Förskolelärare A: Jag tror, har man gått förskolelärarutbildningen på senare år, 

är det omöjligt att ha missat kvalitetsarbete i förskolan. 

Förskoleläraren som jag refererar till, är den enda av förskolelärarna som nämner något om 

kvalitetsbegreppet under sin egen utbildning, till skillnad mot övriga förskolelärare, som har 

fått kvalitetsbegreppet till sig på ett annat sätt. Vilket påvisar att förskolelärarna med en äldre 

utbildning, saknar vissa delar i sin utbildning som är relevanta idag. 

 

 

6.2 Pedagogernas arbetssituation 

Det första resultatet handlar om pedagogernas arbetssituation. Jag anser att resultatet från 

dessa frågor, är av stor betydelse för hur pedagogerna i undersökning uppfattar 

kvalitetsbegreppet. Eftersom arbetssituationen direkt påverkar hur pedagogerna kan arbeta 

med kvalitetsutveckling, är det av vikt att plocka fram, hur pedagogerna upplever sin 

arbetssituation, för att lyckas åstadkomma ett bra kvalitetsarbete. Det som främst 

framkommer från resultatet och särskild från några av pedagogerna som har arbetat länge 

inom barnomsorgen, är att de anser att barngrupperna är mycket större idag. Jag ställer mig 

lite frågande till det, varför skulle stora barngrupper påverka kvalitetsarbetet, är det bara gnäll 

från pedagogerna, som arbetat länge inom barnomsorgen, eller finns det några faktiska bevis, 

för att stora barngrupper är lika med dåligt kvalitetsarbete? Det finns inget bestämt mått över 
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hur många barn det ska vara i en grupp, men enligt Sheridan och Pramling är mindre grupper 

att föredra för barnens bästa. Barnen mår bättre och tar med större fördel till sig kunskap, om 

de vistas i små grupper (Sheridan & Samuelsson 2009, s. 14).  Det som är anmärkningsvärt i 

diskussionen om barngruppernas storlek, är att skolverket verkar sikta på en rekommendation 

av 15 barn i en grupp, för att barnen ska utvecklas på bästa sätt (Skolverket 2005, s. 15). 

Det Sheridan och Pramling säger, om små barngrupper, är forskningsbaserat och är en av flera 

faktorer som kan underlätta för pedagogerna, när det gäller kvalitetsarbetet i sin helhet, men 

insikten om mindre barngrupper måste komma från de som styr landet och vill höja kvalitén 

på förskolorna, men samtidigt inte har förståelse för hur det påverkar kvalitén med stora 

barngrupper. Det känns lite motsägelsefullt och med det menar jag att, trots 

forskningsbaserade resultat om vad som kan förbättra kvalitén på våra förskolor, verkar inte 

våra folkvalda arbeta aktivt med frågan om barngruppernas betydelse för förskolans kvalité. 

Barngruppernas storlek är en faktor som påverkar arbetssituationen för pedagogerna och 

framkom flera gånger i resultatet, men även andra situationer framgick av resultatet, som 

störande moment. En av pedagogerna påtalar alla möten som är viktiga att gå på. Mötena är 

tänkt att användas för kvalitetsutveckling, men om mötena blir till en belastning för 

arbetssituationen, då känns det mer som kvalitetsarbetet är en pappersprodukt, istället för 

verktyg som används för att förbättrar kvalitén. I vilka andra serviceyrken, vilket förskolan 

anses vara, är personalen frånvarande från sina arbetsuppgifter, utan att det påverkar 

situationen, tänker jag? I förskolan arbetar pedagogerna med små individer, som behöver en 

vuxen person, som kan leda och är en bra förebild. Förmodligen hänger ett dåligt 

kvalitetsarbete samman med, att förutsättningarna för pedagogerna i min undersökning inte 

fungerar bra alla gånger. Det jag vill påvisa här, är två problem. Det ena är att pedagogerna i 

undersökningen själva understryker vikten av att vara närvarande i barngrupperna för att 

kunna arbeta med kvalitén. Det andra är att pedagogerna behöver få verktyg att arbeta med, 

för att veta hur de ska arbeta med kvalitetsarbetet. Två komponenter som verkar svåra att 

koppla ihop. 

En annan viktig faktor som framgick av resultatet, är hur pedagogen ser på sitt yrke idag. Men 

även vilka utmaningar förskolan står framför är viktigt att framhålla. En av pedagogerna med 

lång erfarenhet anser att hennes yrke är mer betydelsefullt idag, mot hur det har varit.  

Barnskötare C: som pedagog känner man att arbetet betyder mer idag, än vad 

det gjorde förr, att man har större ansvar, att man ska ha ett lärande. 
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Pedagogen menar att hennes yrkesroll har utvecklat sig till att vara pedagogen som ansvarar 

för att barnen lär sig något på förskolan, vilket i sin tur har lett till ett större förtroende för 

pedagogen, men också ett ökat ansvar och enligt Sheridan och Pramling-Samuelsson har 

dagens barn många utmaningar framför sig, eftersom barnen lever i en värld som hela tiden 

utvecklas och ibland kan vara svår att förstå sig på, och då menar att dagens barn behöver 

rustas för det, med hjälp av pedagogerna på förskolan, som också behöver vara förbereda för 

den utveckling som sker (Sheridan & Pramling-Samuelsson 2009, s.101). I undersökningen 

framkom det att pedagogerna känner större krav och mer arbetsbörda. Ett ökat ansvar ger 

även det merarbete, så problemet som pedagogerna i studien verkar brottas med är hur de ska 

kunna lösa alla med och motgångar och samtidigt bedriva ett bra kvalitetsarbete.  

Sammanfattningsvis har mitt resultat kunnat påvisa att pedagogernas arbetssituation är viktig 

för kvalitén på deras förskolor, men pedagogernas förutsättningar påverkas av många tuffa 

utmaningar i det vardagliga arbetet som påverkar deras ansatser till att förbättra 

kvalitetsarbetet på sina förskolor.  

 

6.3 Uppfattning om kvalité 

Syftet med frågan var att ta reda på vad begreppet kvalité innebär för barnskötarna och 

förskolelärarna som ingår i min undersökning. Jag ville också ta reda på om barnskötarna och 

förskolelärarna har samma uppfattning om begreppet kvalité. Resultatet från informanterna 

visade att de har ganska lika uppfattning om begreppet. 

I resultatet kom jag fram till att barnskötarna och förskolelärarna har samma uppfattning om 

vad kvalité är, men jag kan utläsa att förskolelärarna använder sig av andra ord för att 

beskriva samma saker som barnskötarna. Wennerström säger att kvalitetsbegreppet är något 

som vi slänger oss lite med, utan att förstå dess innebörd. Vad hon vill uppmärksamma oss på, 

är att kvalité är något som används inom alla områden, men måste tolkas på olika sätt 

beroende på i vilket sammanhang vi är i (Wennerström 1999, s. 35).  Enligt Haug som forskat 

mycket på området kvalité, är förskolan en bra bit på väg med kvalitetsutvecklingen. Det förs 

många diskussioner kring kvalité, vilket Haug anser är bra, för det visar att debatten behövs 

(Haug 2003, s. 74).  Menar Haug att debatten behövs för att det finns för många tolkningar av 

kvalitetsbegreppet, eller menar Haug att debatten behövs för att vi ska få ett gemensamt 

kvalitetsbegrepp inom förskolan? Min tolkning av Haugs resonemang är att det saknas ett 
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gemensamt kvalitetsbegrepp inom förskolan. Ett bra exempel på detta är förskolan Fjärilen 

som har deltagit i en studie med Wennerström som vetenskaplig projektledare. Pedagogerna 

på Fjärilens förskola ansåg att kvalité är något som finns men inte existerar hos oss. 

Det var ett modeord och en trend omhöljd av ett behagligt positivt skimmer, en 

hägring, en illusion. Något som någon annan kan, får och vill ägna sig åt 

(Wennerström 1999, s. 41). 

Med tanke på det resultat som framgått i min undersökning, att pedagogerna oavsett 

barnskötare eller förskolelärare har ungefär samma uppfattning av kvalitetsbegreppet men 

använder sig av olika ord och uttryck för att beskriva vad de menar och därför uppfattas som 

att de inte talar om samma saker. Verkar det inte vara helt oskäligt att tro det Haug påstår om 

att kvalitetsdebatten behövs för att föra ett resonemang kring kvalitetsbegreppet. Jag får den 

uppfattningen att förskolorna i min undersökning ändå verkar vara igång med sitt 

kvalitetsarbete men att det finns varierande svårigheter för hur kvalitetsarbetet kan bedrivas 

utan allt för stora krav på personalen. Med tanke på att det är några år sedan som 

Wennerström skrev om Fjärilens förskola, är min förhoppning att de kommit längre med sitt 

kvalitetsarbete och därmed har en annan syn på sitt kvalitetsarbete (Wennerström 1999, s. 41). 

Även skolverkets uppgifter, om att alla förskolor inte har påbörjat något kvalitetsarbete, får 

inte anses vara helt tillförlitliga (Haug 2003, s. 74).  

Sammanfattningen i min undersökning blir enligt min åsikt att barnskötarna och 

förskolelärarna har samma uppfattning om vad begreppet innebär, men använder sig inte alla 

gånger av samma ord för att uttrycka sig.  

 

6.4 Förutsättningar och hinder för att skapa kvalité. 

I följande avsnitt är syftet att ta reda på vilka hinder och förutsättningar som finns i 

kvalitetsarbetet. Det jag har kommit fram till i min undersökning är att både barnskötarna och 

förskolelärarna är ganska eniga om, att det finns flera faktorer som hindrar pedagogerna att 

bedriva ett bra kvalitetsarbete. Det är framförallt problemområdena som genomsyrar 

resultaten. Ett av de gemensamma problemen för flera av pedagogerna är tidsfaktorn, tiden är 

något som fattas uttrycker sig flera av pedagogerna. Tidsfaktorn är ofta ett återkommande 

problem i förskolan. Det är många saker som ska klämmas in i verksamheten, tid till egen 

planering, reflektion i grupp, skriva dokument med mera. Wennerström påpekar det här med 
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barnfri tid som en nödvändighet för att uppnå ett bra kvalitetsarbete, hon menar att det är 

nödvändigt för personalen att få möjlighet att planera verksamheten utanför barngruppen för 

att uppnå en bra kvalité (Wennerström 1999, s. 39).  

Flera av pedagogerna, nämnde även för många olika mallar, som ett problem. Med mallar 

menas olika arbetsmetoder som är förknippat med kvalitetsarbetet. I kapitlet arbetsmetoder, 

har jag tagit fasta på Inge Johanssons beskrivningar, om olika arbetsmodeller, som är tänkta 

att användas, för att bedöma kvalitetsarbetet (Johansson 1995, s. 45). Jag upplevde att flera av 

pedagogerna tyckte det var för många modeller som kom och gick. Pedagogerna ansåg ofta att 

modellerna inte var sanktionerade i arbetslaget och måste hela tiden anpassa sig inför nya 

metoder. Ytterligare en faktor som pedagogerna anser påverkar deras kvalitetsarbete, är de 

stora barngrupperna, vilket redan har diskuterats tidigare i en annan rubrik, men eftersom det 

dyker upp igen, måste anses som en angelägenhet för pedagogerna. I läroplanen står det att 

förskoleläraren tillsammans med övriga pedagoger ska ansvara för:  

Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera 

hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära enlighet med 

läroplanens mål och intentioner (Lpfö 2010, s. 14-15). 

Återigen kommer stora barngrupper på tal. Det dyker upp på flera ställen i resultatdelen och 

är uppenbart något som påverkar pedagogerna i deras kvalitetsarbete. Stora barngrupper 

innebär fler barn/ vuxen, vilket ställer större krav på pedagogerna att hinna med alla barn. Att 

inte hinna med alla barn finns inte uttalat bland pedagogerna i resultatet, men ger mer en hint 

om att kvalitetsarbetet inte prioriteras riktigt. 

 

 6.5 Införandet av kvalitetsbegreppet 

En överrumplande faktor som framkom i det här resultatet, är varför privata och kommunala 

förskolor inte behandlas lika. Frågan riktar sig till hur förskolorna i den här undersökningen 

har introducerats i kvalitetsbegreppet, och här framkom det från en informant att privata och 

kommunala förskolor, inte behandlas lika när det gäller delgivande av information.  En viktig 

aspekt i det här, är att innan införandet av den nya skollagen 2011, var privata förskolor 

undantagna (Svensk författningssamling 2010). Det fanns inga krav att privata förskolor 

skulle arbeta med läroplanen och bedriva kvalitetsarbete. Idag är det ett krav att både privata 
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och kommunala förskolors verksamheter ska utgå från läroplanen och ha ett aktivt 

kvalitetsarbete. Enligt de uppgifter som finns från skolverket, är det flera förskolor som inte 

arbetar aktivt med kvalitetsarbetet ännu, och skolverket menar även att många enskilda 

förskolor ligger före kommunala förskolor med kvalitetsarbetet ( Haug 2003, s.74). Ändå 

anser en av informanterna, att privata förskolor inte skulle ha samma betydelse för skolverket, 

som kommunala förskolor, eftersom privat verksamhet inte prioriteras på samma sätt. Hur väl 

stämmer det överens med verkligheten, med tanke på att nya skollagen och den reviderade 

läroplanen, gäller för samtliga förskolor, oavsett kommunal eller privat! Idag arbetar våra 

folkvalda för, att alla förskolor ska ha en likvärdig kvalité, men likväl anser en av 

pedagogerna att det fortfarande finns skillnader mellan privata och kommunala förskolor när 

det gäller likvärdighetsprincipen. 

 

Från resultatredovisningen är det tydligt att variationen om hur pedagogerna har fått och får 

information om kvalitetsbegreppet, är väldigt varierande. En annan aspekt som framkom i 

resultatet är önskemål om tydligare dokument, som ska fyllas i för kvalitetsarbetet. Finns det 

andra lösningar på kvalitetsarbete som skulle kunna underlätta kvalitetsarbetet? Skulle det 

vara möjligt, tänker jag med en enhetlig metod för alla förskolor? Faran med det, skulle kunna 

bli en mer tvångsmässig metod, som troligen inte passar alla och kvalitetsarbetet kan riskera 

att fallera ännu mer med tanke på de problem som pedagogerna påpekar i det här resultatet. 

Av resultatet har jag kunnat avläsa att pedagogerna får mycket informationen om 

kvalitetsarbetet, men verkar sakna tydliga riktlinjer att förhålla sig till. Vilket gör att jag, får 

den uppfattningen att informationen inte kommer till användning i praktiken.  

 

6.6 Fortsatt forskning 

Kvalitetsarbete är en viktig del i förskoleverksamheten, men ställer stora krav på 

pedagogerna, har jag kunnat utläsa av mitt resultat. Många av de frågeställningar som ställdes 

under intervjuerna har mynnat ut i liknande svar, vilket har fått mig att fundera över vad som 

bör göras för att underlätta kvalitetsarbetet på förskolan. Att tydliggöra och underlätta 

kvalitetsarbetet är en nödvändighet för alla som arbetar inom förskolan och metoder verkar 

det finnas i överflöd, men det verkar inte vara där problemet är. En gemensam samsyn på 

begreppet kvalité skulle vara intressant att få forska vidare med. Om det överhuvudtaget är 
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möjligt, det är ingen lätt uppgift att ta sig an, men är kanske nödvändig för att underlätta 

kvalitetsarbetet. En annan aspekt, som har väckt tankar hos mig, är informanternas 

beklagande över många olika metodmodeller. Det vore en intressant tanke att forska vidare på 

hur kommunerna kommer fram till vilken metodmodell som förskolorna ska arbeta efter. 

 

6.5 Slutord 

För att skapa och få till ett bra kvalitetsarbete krävs det att flera faktorer fungerar tillsammans. 

Det ena klarar sig inte utan det andra, har framgått av pedagogernas resultat. Alla faktorer 

såsom barnfritid, utbildning, organisation med mera är av vikt att det fungerar tillsammans för 

att kunna bedriva ett bra kvalitetsarbete. Under resultatgenomgången och diskussionen är den 

röda tråden för mig, att kvalitetsarbetet behövs i förskolan, men för att förbättra den måste alla 

delarna fungera tillsammans, vilket inte är så lätt. Då menar jag att både det praktiska och 

teoretiska arbetet måste fungera ihop. Det som är uppenbart för mig, när det gäller 

kvalitetsarbetet är att samsynen kring kvalité måste förbättras, men inte så att 

kvalitetsbegreppet är något främmande för pedagogerna, utan snarare att arbeta på 

gemensamma uttryck för att underlätta och skapa förståelse för varandra. Jag anser att alla 

pedagogerna har kunnat svara på mina frågor om kvalitetsbegreppet på ett för mig 

tillfredsställande sätt, men som jag har nämnt tidigare använder sig pedagogerna av olika 

uttryck. Det har varit intressant att få lyssna och ta del av alla pedagogernas tankar och 

funderingar kring kvalitetsbegreppet som en utomstående person och eftersom jag har 

erfarenhet av samma arbete som pedagogerna, har det inte varit svårt för mig att förstå, vad 

pedagogerna vill lyfta fram. Jag har fått uppfattningen från resultatet av min undersökning, att 

pedagogerna tycker kvalité är viktigt och något som man ska arbeta med på förskolan, men 

förutsättningarna för att arbeta med kvalitetsutveckling är inte optimala alla gånger för 

pedagogerna, vilket är avgörande för hur bra kvalitén blir på förskolan. Jag anser att resultatet 

som jag får fram, besvarar syfte med undersökningen, utifrån de förutsättningar som jag har 

haft med denna undersökning. 

Kanske har förskolan för kort historia för att den ska ha hunnit med att utveckla ett bra 

kvalitetsbegrepp. Det blir ingen arbetsro eftersom det hela tiden kommer nya modeller som 

ska provas, som medför andra problem, när nya saker ska in och gammalt ut. Det kanske är 

det som är utveckling, men på vems bekostnad? Till sist ett citat från en förskolelärare. 
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Jag brukar säga att kvaliteten känns redan i hallen då man kommer till en 

förskola. Är den kall och avvisande eller varm och inbjudande. Det är svårt att 

säga vad det är. Men det känns tydligt ( Johansson 1995, s. 117). 

Min uppfattning som snart färdig förskolelärare är att kvalitén på förskolan är avgörande för 

vad vi vill föra vidare till våra barn och då krävs det lite mer än bara en bra känsla i hallen. 

Det är viktigt att kunna sätta ord på vad kvalité är. Citatet kan säkert tolkas på flera sätt, och 

visst är det viktigt med en positiv känsla när man kommer in på en förskola, men den påvisar 

inte om kvalitetsarbetet bedrivs på ett utvecklande sätt. 
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Intervjuvguide 

Börjar min intervju med att ställa några inledande frågor om personen jag ska intervjua.  

1. Har du arbetat länge inom barnomsorgen? 

2.  Vilken utbildning har du? 

3. Hur länge har du arbetet på den här arbetsplatsen? 

4. Kan du beskriva ditt arbete? 

5. Vad tycker du är roligast med ditt arbete? 

6. Varför då? 

7. Är det något du skulle vilja förändra i ditt arbete`? 

8. Varför då? 

9. Vad anser du om förskolan som arbetsplats? 

10. Kan du se någon skillnad på ditt arbete idag och tidigare? 

11. Kan du precisera skillnaderna? 

12. Vad anser du vara viktigast med ditt arbete? 

13. Vad tänker du på när du hör ordet kvalité? 

14. Hur väl insatt är du i förskolans utveckling? Kan du utveckla svaret? 

15. Hur arbetar ni med kvalitetsutveckling på er förskola? 

16. Vad fungerar bra, respektive dåligt? 

17. På vilket sätt har ni/du fått information om kvalitetsarbetet? 

18. Tycker du att det är tillräckligt, eller saknar du något, vad i såfall? 

19. Jag tackar för intervjun. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

                                      Hej! 

Jag heter Katarina Hultman och läser på Södertörns högskola, till förskolelärare med 

interkulturell inriktning. Jag är i slutet av min utbildning och är mitt uppe i skrivandet av C- 

uppsatsen. Till C-uppsatsen hör det till att göra en studie av något slag, för att få ett bra 

underlag att arbeta med. Mitt syfte med uppsatsen är att ta reda på, pedagogers uppfattning 

om kvalitet i förskolan. Jag har valt att intervjua 3 barnskötare och 3 förskolelärare. 

Jag har valt er, för att jag vet att ni skulle kunna vara en tillgång för min studie, eftersom ni 

har mycket kunskap och erfarenhet av ert yrke. Vore väldigt tacksam om ni kunde hjälpa mig, 

genom att besvara frågorna jag har med mig. 

Jag kommer att träffa en barnskötare och en förskolelärare på varje förskola. Intervjun 

kommer att ske i ett avskilt rum, om informanten önskar att vara på någon annan plats, går det 

att ordna. Själva intervjun består av ett antal frågor som jag kommer att ställa till informanten. 

Intervjun beräknas ta ca 45 min. 

Jag har också för avsikt att spela in intervjun på min mobiltelefon, men endast om 

informanten godkänner det. 

Inget av det som sägs under intervjun kommer att lämnas ut till någon obehörig. Allt kommer 

skötas konfidentiellt och inga namn eller förskolans namn kommer att kunna spåras i 

uppsatsen. Uppgifterna som insamlas kommer endast att användas i forskningssyfte.  

Vi ses dag:_________datum: ______________tid:________________ 

 

Har du/ni några frågor eller vill ändra dag och tid. Går det bra att ringa mig eller maila. 

Mobil 070 607 88 10, katarina.hultman@telia.com 

Vh 

Katarina Hultman 

 

 

mailto:katarina.hultman@telia.com
http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&site=startsida
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