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Sammanfattning 
Syftet med den här essän är att undersöka om det går att synliggöra ett mellanrum som upplevs finnas 

mellan tillsynsansvarigs upplevelse av förskolans kvalitet, hur förskolan beskriver sin kvalitet och vad 

kvalitet är för barnen i deras vardag på förskolan. 

Mellanrummet gestaltar sig som ett fält med information som är svår att få syn på. Essän utgår 

ifrån två berättelser om hur barn kan uppleva sin vardag på förskolan och vad kvalitet kan vara utifrån 

ett barnperspektiv. 

Berättelserna har också fokus på mötet mellan tillsynsansvarig, förskolechefer och pedagoger. 

Deras roller prövas utifrån att vara nyckelpersoner som har att föra in begreppet kvalitet i förskolan.  

Teorier och styrdokument om vad kvalitet är i förskolan ställs i relation till tillsynsansvarigs, 

förskolechefers och pedagogers roll. Aristoteles kunskapsbegrepp fronesis blir ett stöd för att få syn på 

den praktiska kunskap som nyckelpersonerna äger och utövar.  

Tillsynsbesöket granskas i skrivandet som ett kontrollerande möte men också som ett möte med 

möjlighet till utveckling. I mötet har tillsynsansvarig två roller som lyfts fram, den kontrollerande och 

den vägledande. Det prövas också som ett gränsobjekt för deltagarna att förenas runt. Synen på 

begreppet kvalitet studeras i spänningsfältet mellan tillsynsansvarigs syn på kvalitet och förskolechefers 

och pedagogers syn på kvalitet.  

Under skivandet träder nya perspektiv på kvalitetsbegreppet fram. Ett intresse för fortsatt 

utforskande väcks, där begrepp som makt, interaktion, profession och självkännedom blir intressanta. 

 

Nyckelord: Barn, fronesis, förskola, gränsobjekt, interaktion, kvalitet, kontroll, meningsskapande, 

tillsyn 

Abstract 
The gap – An essay about the difference between experienced and described quality in pre-school. 

 

The purpose of this essay is to examine whether it is possible to sight and make visible a gap which is 

perceived between the experience of quality in pre-school by a person with supervisory responsibility, 

the pre-school’s description of the quality and quality in reality for children in their daily lives at the 

pre- school. 

The gap shapes itself as a field with information which is difficult to spot. The essay is based on 

two stories that shapes how children can experience their daily lives at their pre-schools. The stories do 

highlight and describe what quality can be in a child's perspective. 
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The stories also have a focus on the meeting between the person with supervisory responsibility, the pre-

school managers and the educators.  Their roles are examined from a view where these persons are the 

key when it comes to inserting the concept of quality in pre-school education. 

Theories and policy documents describing quality in pre-school education is set into relation to 

the role of the  person with supervisory responsibility, the pre-school managers and the educators. The 

knowledge-concept Phronesis of Aristotle becomes an aid to catch sight of the practical knowledge that 

the key persons possess and exercise. 

The supervision visit is scrutinized during the writing-process as a supervisory meeting but also 

as a meeting with an opportunity for development. Two roles of the supervisor are highlighted, the 

controlling role and indicative role. 

The supervisory visit is also being reviewed as a boundary object for the participants to unite 

around. The perception of the concept of quality is studied in the field of tension between supervisors 

approach to quality and pre-school managers and teachers' views on quality.  

A new perspective on the concept of quality takes front during the writing process.   

An interest for further exploration arouses, where concepts such as power, interaction, profession and 

self-knowledge becomes interesting. 

 
Keywords: Children, phronesis, pre-school, boundary object, interaction, quality, control, 

meaningfullness, supervision 
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Besök på förskolor 
 
Något händer 

Lydia springer det snabbaste hon kan. Pulsen dunkar i tinningarna och det brusar i öronen. Det känns 

som hon har sprungit i flera timmar. Hon vågar inte titta bakåt. Hennes kropp tar i till sitt yttersta, en 

hårslinga envisas med att hela tiden hamna i hennes ögon. Hon har ramlat en gång och slagit knäet i den 

torra asfalten, det värker lite och svider. Just nu ser de henne inte. Hon är snabb och har ett bra 

försprång. Buskaget ser hon i samma ögonblick som hon springer runt ett hörn. Det tar inte mer än en 

sekund så har hon krupit in i den mörka grönskan. Långt in i skuggan. Det doftar jord och hon drar in 

luft i lungorna samtidigt som bruset i öronen avtar och hjärtats slag i bröstkorgen lugnar ner sig. Lydia 

sitter helt stilla nu, som en staty. Hennes mage drar ihop sig av rädsla och hon gråter tyst. Med 

fingertopparna undersöker hon det blödande knäet som svider. Små gruskorn har fastnat i skinnet. De 

ska inte få tag i henne. De ska inte få göra så där igen. Ingen ska få göra så mot henne. Hennes hand 

vilar mot marken, den rör sig i den fuktiga jorden och förnimmer något med fingertopparna, en pinne 

ligger på marken. Den är grov och känns knölig i handen när hon tar i den. Hon lyfter upp den och tar 

ett krampaktigt tag om pinnen med båda händerna. 

De kommer gående, självsäkra och flinande. Det är Joel och Anton. Hon hatar dem, hatar dem så 

mycket att hon bara vill att de ska vara döda och lämna henne ifred. Känslan av hat tar helt plötsligt över 

hela hennes kropp. Hon kan inte tänka, utan att hon egentligen vill eller skulle våga så kryper hon ut ur 

buskaget. Händerna håller i pinnen. Hon uppfattar bara att Joel och Anton ser överraskade ut av att hon 

kommer fram ut buskarna, de hoppar likasom lite bakåt med ett litet skutt, sekunden efter smäller hon 

till, hårt. Anton blöder från huvudet. Han håller en hand mot huvudet och skriker och gråter. Det är blod 

i håret och på hans hand. Joel skriker. ”Du är ju inte klok! Vad gör du? Han blöder ju!”. Joel skriker, 

Anton skriker, de tjuter i kör. Lydia skriker också. Men det hörs inte. Ingen hör för hon skriker inne i 

magen, i kroppen. Som kvicksilver far hennes skrik runt inne i henne. 

”Men vad händer här?” Anna som är personal på förskolan springer fram till barnen som står vid 

buskarna bakom huset. Anton blöder och både han och Joel skriker. Lydia står med en pinne i handen 

och tittar. Anna stannar upp, ler Lydia? Vad har ungen gjort?  ”Lydia slog Anton” skriker Joel, ”med 

pinnen, där”. Han pekar mot Lydia som fortfarande håller pinnen i ett hårt grep med båda händerna. 

Hon slog jättehårt säger Joel. Anna ser hur blodet rinner från ett sår i Antons huvud, hon låter blicken 

glida mellan barnen så tar hon bryskt Anton i handen och säger till Lydia och Joel att följa med på en 

gång. Hon tittar hårt på Lydia och nästan skriker ”Vad har du gjort?” Anna går in med de tre barnen i 

hallen på förskolan. Lydia och Joel får sätta sig i en soffa medans hon tar hand om Antons sår i huvudet. 
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Såret är djupt. Hon mår illa när hon tvättar det. Annas kollega Hannes kommer in och frågar oroligt vad 

som hänt. Han hade hört all skrik och gråt. När han ser det öppna såret i Antons hårbotten så ringer han 

direkt Antons föräldrar. Såret behöver sys och Hannes får åka med Anton till sjukhuset och möta upp 

Antons pappa. 

Lydia sitter i en grön soffa bredvid Joel. Hon försöker flytta på sig men Anna säger att ”nu sitter 

du stilla så att vi kan reda ut vad som hände.” Anna ser arg ut. Lydia mår illa, hon vill inte sitta bredvid 

Joel. Det är han som alltid ska försöka dra ner hennes byxor. Hon hatar honom. Anna vänder sig till 

Lydia ”Varför slog du Anton med pinnen Lydia? Det är ju jättefarligt, han fick ju åka till sjukhus nu.” 

Lydia vill säga något men det blir tyst, hon mår illa och inga ord kommer. Anna vänder sig till Joel som 

har en liten bil i handen som han sakta kör med i soffan. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Utan att 

lyfta blicken säger han tyst, ”vi jagades då slog hon Anton med pinnen.” Lydia får helt plötsligt fatt i 

orden. ”De jagar mig hela tiden säger hon, varje dag, jag vill inte det.” Anna tittar på Lydia, ”jag förstår 

att du inte vill bli jagad men då måste du ju säga det till pojkarna. Annars vet de ju inte att du inte vill bli 

jagad. Men även om man blir jagad Lydia så får man verkligen inte slå någon så illa som du slog Anton, 

aldrig!” Lydia tittar argt på Anna och sätter händerna för öronen, hon vill inte lyssna. Anna höjer rösten 

mot Lydia, ”förstår du det?” Lydia hatar Anna och Joel och Anton, fast inte lika mycket. Hon tänkte inte 

när hon slog, hon skulle ha slagit Joel det är han som är dum. Men hon tänkte ju inte det bara blev så. 

Anton har sagt att Joel är kär i Lydia, men Lydia hatar Joel. 

 

Förskolechefens och pedagogens berättelse 

Inne på kontoret sitter jag tillsammans med förskolechefen. Jag är där i min roll som tillsynsansvarig i 

kommunen. Det är ett besök som innebär att jag ska titta på och få en bild av hur förskolan arbetar. Det 

juridiska perspektivet är att jag ska bedöma om förskolan arbetar utifrån gällande lagar och 

förordningar. Närmare bestämt att de arbetar utifrån förskolans läroplan och att de följer skollagen och 

andra förordningar och regler som gäller för dem.  

Jag och förskolechefen sitter mitt emot varandra på varsin sida av ett vackert björkbord. På 

bordet ligger högar med olika dokument. Det är en verksamhetsplan för det pedagogiska arbetet och 

även en krisplan och en likabehandlingsplan. Förskolechefen tittar upp på mig. ”Ja, här har vi våra 

styrdokument” säger hon och lägger fram bunten med papper så att jag kan titta i dem. Rummet är litet 

och kvavt. Ett fönster står på glänt för att släppa in lite sval luft. Min kollega skriver anteckningar i en 

dator och jag leder samtalet. Jag tittar ner i mitt formulär med frågor och ber chefen beskriva hur 

förskolan arbetar med sitt systematiska kvalitetsarbete. Hon berättar och jag ställer följdfrågor, samtidigt 

som vi pratar hör jag barn som skriker och gråter. Ljudet smyger sig in genom fönstret som står på glänt. 

Jag hör en upprörd vuxen som pratar med barnen.  
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Efter en stund kommer vi in på hur förskolan arbetar med värdegrund och likabehandling. 

”Berätta om hur ni arbetar för att förebygga diskriminering och kränkande handling” ber jag samtidigt 

som jag läser i likabehandlingsplanen och ser att den innehåller de delar den ska. Förskolechefen lutar 

sig tillbaka i sin stol. ”Likabehandlingsplanen är väl förankrad i verksamheten”, säger hon stolt. Vi har 

arbetat mycket med att definiera vad och hur barnen leker och att personalen ska vara närvarande där 

barnen är. Medan hon berättar för mig hur förskolan arbetar noterar jag att uppståndelsen utanför 

tystnat. Chefen fortsätter att berätta hur viktigt det är att personalen är uppmärksamma på vad vad som 

händer emellan barnen så att de kan vara ett stöd för barnen om det till exempel blir konflikter. ”Vi har 

också på börjat ett arbete där vi ska vara normkritiska”, berättar hon vidare. ”För oss handlar det om att 

motverka stereotypa könsmönster.”  

Precis när hon lägger ner pappren på borden kommer en personal in i rummet. ”Ursäkta att jag är 

sen” säger hon. ”Vi hade en liten olycka på gården, men nu har vi rett ut det.” Hon suckar lite och sätter 

sig i en stol. ”Oj, vad hände”, frågar jag. Jag hade ju hört genom fönstret att något hände och var 

nyfiken på vad det var. ”Jo”, säger pedagogen ”det var ett barn som slog ett annat barn med en pinne, 

det blev ett ganska rejält sår så han fick åka till sjukhuset och jag gissar att det måste sys.” ”Det lät illa” 

säger min kollega som skriver i datorn.” Ja, jag har pratat med barnen”, fortsätter pedagogen. ”Det var 

en vanlig lek där de jagade varandra. En flicka ville inte bli jagad och slog till med en pinne, istället för 

att säga att hon inte ville. Vi arbetar mycket med barnen för att de ska kunna säga vad de vill. Det är ju 

en viktig kompetens att kunna använda sitt språk.” Hon skakar på huvudet. ”Jag kan inte förstå hur den 

trevliga flickan kan bli så arg bara för att de jagas”, säger hon. ”Ja, ja, men vi har pratat om det och jag 

tror att hon förstod att det inte var bra att hon slog honom. Jag tror inte att det händer igen.” ”Hon 

kanske behöver hjälp med att säga nej till att bli jagad”, säger jag. Ja, svarar pedagogen, ”Jag ska säga 

till henne att bli bättre på att säga ifrån. Killarna gillar ju de här aktiva lekarna med att jagas och vi kan 

ju inte förbjuda dem att leka. Vill hon inte vara med måste hon ju kunna säga nej förstås. Vi arbetar 

mycket med att ha en bra värdegrund”, tillägger hon. 

 

Reflektion över vad jag hörde 

När jag hör pedagogen beskriva hur hon hanterat situationen med barnen får jag en känsla av att hennes 

tolkning av värdegrunden inte stämmer överens med det förskolechefen beskrev, om att personalen ska 

uppmärksamma vad som händer mellan barnen och vara ett stöd för barnen vid konflikter. När hon 

svarar mig att hon ska säga till flickan att bli bättre på att säga nej, tycker jag att det låter som att hon 

anser att flickan måste lära sig att säga nej. Jag hör inte något om att hon är intresserad av vare sig 

flickans eller pojkarnas bild av vad som egentligen hände, eller varför det är svårt att säga nej för 

flickan. Det är som att pedagogen har en färdig bild av hur hon anser att barnen ska fungera. Jag 
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upplever det som att det för barnen blir hennes bild av hur barnen ska vara vad de har att förhålla sig till. 

De ges roller. Någon som gjorde fel, någon som blev drabbad. Jag tycker mig se en värdering om att 

man inte får slå och att man måste kunna säga ifrån. Det är inga ovanliga egenskaper att sträva efter, 

men jag funderar ändå över hennes ord. I det hon sade saknar jag en komplex förklaring. Jag saknar en 

fråga och kanske en nyfikenhet om vad som hände mellan barnen. Jag tycker inte att det hon berättar 

stämmer överens med bilden hon och förskolechefen gett mig av hur de arbetar med värdegrunden på 

förskolan. Egentligen vill jag fråga mer men jag avstår och frågan får hänga kvar obesvarad i mitt 

medvetande. 

Berättelsen om Lydia, Joel och Anton är påhittad. Jag väljer att konstruera en fiktiv händelse för 

att låta de verkliga barnen jag mött i olika sammanhang gå fria från att bli en verklig del i min text. 

Många gånger under alla de år jag arbetat i förskolan har jag mött barn som befunnit sig i liknande 

situationer som Lydia, Joel och Anton. Med berättelsen vill jag belysa situationer där barn inte 

uppmärksammats utifrån sin egen upplevelse, utan snarare tolkats av vuxna utifrån deras upplevelse och 

idé om vad som hände. Blicken riktas sedan mot andra vuxnas barnsyn och hur de ser eller inte ser 

barnens upplevelse och vardag på förskolan. Min roll i just den här berättelsen är fiktiv. Hur jag 

beskriver mig själv speglar hur det kan vara när jag gör tillsynsbesök på förskolor. Förskolechefen och 

Anna är också påhittade, men jag har mött pedagoger som uttrycker sig som Anna och jag har varit i 

liknande situationer där något händer som handlar om barns välmående, pedagogers förklaringsmodeller 

och mitt förhållningssätt till det jag hör. Eftersom jag har erfarenhet av att ha arbetat som både 

förskollärare i barngrupp och som chef så kan jag känna igen mig i berättelsens förskolechef och i Anna. 

De är stolta över sitt arbete och jag är övertygad om att de vill göra ett bra arbete. När jag har varit i 

deras roll och mött inspektörer eller observatörer som granskat förskolan så har jag förstås velat ge en 

bra bild av mitt arbete samtidigt som jag velat visa på utvecklingsområden. Både i mitt arbete med 

barnen eller som chef så har jag gjort mitt jobb med intentionen att göra det bästa för barnen, 

medarbetarna och hela förskolan. De erfarenheterna kan jag ta hjälp av för att förstå de chefer och 

pedagoger jag möter vid de tillsynsbesöks jag gör.  

Det är en ganska lätt sak att kontrollera om förskolor har dokument som stämmer överens med 

lagar och förordningar, men något helt annat att läsa en dokumentation av verksamheten och utifrån den 

verkligen kunna bedöma om verksamheten har bra kvalitet. Det är svårt att verkligen se eller veta om de 

som arbetar i förskolan arbetar som de beskriver i sina dokument. Berättelsen gestaltar ett sådant tillfälle 

när jag upplever att det inte stämmer överens mellan vad de säger och vad de gör. När jag sitter på 

kontoret får jag berättat för mig och kan läsa att förskolan har ett fungerande systematiskt 

kvalitetsarbete. Både förskolechefen och pedagogen Anna beskriver att förskolans arbete med 

värdegrunden är viktigt. Anna tycker själv att hon alldeles nyss löst en situation på ett bra sätt.  
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Det som förskolechefen berättar för mig och det jag läser mig till beskriver förskolan på ett 

sådant sätt så att jag uppfattar att förskolan har bra kvalitet. Utifrån min praktiska erfarenhet och min 

tanke om hur en förskolas verksamhet ska beskrivas så stämmer det jag läser med vad jag får berättat för 

mig. När pedagogen Anna berättar om konflikten med barnen får jag en annan signal. Min förställning 

om att den här förskolan arbetar på ett bra sätt får sig en törn och hamnar ur läge. Känslan är att det 

hackar, som att köra en bil med dålig växellåda, den liksom hackar till varje gång man växlar. Det finns 

något som inte går att ta på, något som inte känns bra och som jag vill veta mer om. Något som jag tror 

framför allt inte kändes bra för barnen Anna berättade om. Känslan jag har om att det finns något jag 

vill veta mer om är knappt förnimbar och jag låter tillfället att få veta mer slinka ur mina händer. Kanske 

hade jag inte fått veta så mycket mer om jag frågat, men kanske hade jag fått bilden av barn som inte 

blev lyssnade på. Kanske hade det kunnat leda till en djupare och viktig diskussion.  

Det händer ibland att jag hamnar i sådana här situationer. Varje sådan situation är unik men 

gemensamt för dem är att jag i stunden inte tar tillfället att få veta mer. Jag hör och ser vissa saker 

tydligt men andra mer outtalade saker ligger under ytan och förblir osynliga. Oftast handlar det om saker 

de på förskolan inte vill berätta, men som hörs ändå som en tyst viskning. I deras ton, kroppsspråk eller i 

något de inte säger. De är undflyende och jag får inte alltid fatt i det som förmedlas genom att det väljs 

bort. Vid sådana här tillfällen uppstår ett mellanrum mellan det som jag uppfattar, det som presenteras 

för mig och den fullständiga bilden. Det jag tycker är undflyende vid de här tillfällena handlar ofta om 

barnens vardag på förskolan. Det blir ett mellanrum som innehåller något outtalat. Det handlar om 

barnen och blir intressant för mig att utforska. Utifrån det jag ser och hör försöker jag bedöma om en 

förskola har bra eller mindre bra kvalitet, men kan jag egentligen veta det?  

Anna beskriver att hon löser konflikten på ett bra sätt. I hennes verklighet är det också så. I min 

verklighet bedömer jag att förskolan arbetar på ett bra sätt. Vad jag inte vet är hur barnen som är på 

förskolan upplever hur det är där. Vad är bra för dem? Jag har befunnit mig i och hört om liknande 

situationer som den jag beskriver där barn inte blir lyssnade på och förstådda utifrån det sammanhang de 

befinner sig i. Det finns många berättelser där barn beskriver en annan bild av förskolan än den de 

vuxna på förskolan tror råder. Jag känner frustration över att effekten av min roll som tillsynsperson 

som innebär att kontrollera och bedöma kvalitet i förskolor inte når hela vägen in i den verksamhet där 

barnen befinner sig. Det hela problematiseras med att jag kommer in i förskolan, med ett särskilt syfte, 

att kontrollera och granska. Förskolechefen och pedagogen blir granskade av mig. Det här påverkar 

förstås hur vi tre förhåller oss till varandra. 
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Ett minne 

Jag minns när jag var liten och var med min pappa i konstnärernas ateljéer på porslinsfabrikens vind. 

Han arbetade där som keramiker och ibland fick jag följa med honom till arbetet. Alla konstnärer satt på 

samma plan. Överallt stod lersaker och torkade på stora brickor inställda i vagnar. Ungefär som på en 

lunchrestaurang där brickorna ställs in i en vagn som körs ut i diskrummet. Överallt låg ett sorts tunt 

damm från den torkade leran. Det luktade vått eller kanske torrt. 

Där uppe på vinden skapades det fritt och koncentrerat. Jag fick bygga med en mängd träklossar, 

eller måla med vattenfärger på stora vita pappersark. Med pappa drejade jag och geggade med lera och 

vatten. Blöt och kladdig upp till armbågarna, dammig och färgig. Jag har frågat pappa om det var så där 

fritt och kul som jag minns det. ”Joo”, säger han. ”Det var därför jag var så glad åt mitt jobb, tänk att få 

betalt för att dreja och måla.” I ateljén fanns också ett allvar och en sorts ordning. Jag fick inte bete mig 

hur som helst. Men det var inte något problem för det var så roligt att få hålla på med allt skapande. 

* 
Jag sitter i en bekväm stol som är klädd i vackert grön tyg. Det är en behaglig arbetsplats, särskilt vid 

halv åtta på morgonen innan alla kommit. Jag läser kvalitetsanalyser som förskolechefer har skrivit och 

skickat in. Analys efter analys passerar min blick in i min hjärna som gör en tolkning av hur förskolorna 

är. Är den bra, eller inte? Jag resonerar tyst för mig själv. Hur menar de här, är det en analys det här 

eller bara en beskrivning? Efter att ha plöjt igenom ett tiotal analyser reser jag mig upp samtidigt som 

jag funderar över om analyserna ger mig en verklig bild av hur kvalitén är på förskolorna. Idag ska jag 

och kollegan göra ett tillsynsbesök. Vi har många diskussioner hon och jag om vad det är som avgör vad 

kvalitet är på en förskola och vad det är för barnen. Jag har läst kvalitetsanalysen för den förskola vi ska 

till. Jag ger ett exemplar till kollegan och säger: ”Den här är inte bra skriven. Den beskriver bara 

kundundersökningens resultat och att resultatet är bra. Jag får ingen bild av verksamhetens innehåll eller 

om det är en bra verksamhet, men i kundundersökningen är föräldrarna nöjda.”  

Väl ute på förskolan möts vi av en engagerad chef som på ett målande sätt beskriver sin 

verksamhet. Hennes sätt att berätta är lite rörig och alla dokument är inte helt i sin ordning. Det är 

brister i dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet och likabehandlingsplanen är inte 

fullkomlig. Utifrån skollagen kan det ses som en mindre allvarlig brist. Inte tillräckligt stor för att vi ska 

ge en anmärkning, men det blir en not i rapporten om att det ska åtgärdas. Jag reflekterar över om en 

sådan brist på något vis berättar för mig om kvaliteten på förskolans verksamhet, eller om det bara ska 

ses som en brist i hur förskolan lever upp till kraven om att dokumentera det systematiska 

kvalitetsarbetet. I rapporten som jag skriver senare får förskolan som råd och vägledning att tydligare 

formulera det arbetet. Vi hör ju att det finns, men det är inte framskrivet.  
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När vi går runt på förskolan möts vi av positiva pedagoger som är med barnen. På en avdelning 

finns en lek och lärmiljö för barnen med en stor mängd skapande och naturmaterial som de kan skapa 

och bygga med, en stökig ateljé som används hela tiden av barnen. En pedagog kommer fram till mig, 

ler och visar mig runt. Det är då minnet kommer till mig, det från pappas ateljéer på fabriken. Där 

skapandet stod i centrum och man blandade färger, material och tekniker. Det prövades och diskuterades 

och prövades igen. Det är så det känns på den här förskolan. Det finns ett prövande och ett görande för 

att få till en verksamhet utifrån barnens behov. 

Reflektion om kreativitet, kvalitet och kontroll 

Den här berättelsen har hänt på riktigt. Här finns inga barn att värna om som i den första berättelsen och 

därför kan den här stå för sig själv i sin helhet. Den får sin plats i den här essän för att jag med den vill 

visa på en motsats till men också en likhet med den förra berättelsen. Motsatsen är att på den här 

förskolan uppfattar jag det som att barnen har en fin och kreativ lek och lärmiljö med engagerade 

pedagoger som lyssnar in barnen. Likheten med den första berättelsen är att jag till en början inte ser 

hela bilden och låter det skrivna jag läser styra hur jag ser på förskolan. Jag har en föreställning om att 

förskolan inte har bra kvalitet, men när förskolechefen berättar och jag går runt får jag höra och se något 

annat.  

Minnet från den kreativa ateljén speglar en kreativ process som för mig å ena sidan ligger långt 

ifrån det kvalitetsuppföljningsarbete jag arbetar med, å andra sidan finns där i ateljén också ett visst mått 

av kontroll och ordning och reda. Det blir inget drejat om man inte vet vad man håller på med. Konst 

skapas inte enkelt. Kanske inte kvalitet heller? Jag blir medveten om att om de pedagoger jag träffade 

inte hade varit där, om jag inte sett just den avdelningen, hur hade jag tänkt om och bedömt förskola då?  

Det mellanrum jag vill veta mer om är starkt sammanlänkat med min, förskolechefernas och 

pedagogernas praktiska kunskap och våra olika roller. Den roll jag har vid tillsynsbesöken och hur den 

uppfattas av de jag möter blir viktig att få syn på. I mitt arbete i dag har jag kommit längre bort från 

förskolans inre verksamhet. Från att ha varit förskollärare mitt i verksamheten tillsammans med barnen, 

till att vara chef för förskolor är jag nu en kvalitetsuppföljare av förskolor. 

 

”2§ Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om 

den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I 

tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som 

bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen.”1 

 

                                                 
1 Svensk författningssamling, Skollagen, SFS 2010:800, 2010, 26 kap 2 §, s. 119. 
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Det finns också ett visst utrymme för dialog. ”9§ Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn 

lämna råd och vägledning.”2
 Min ambition i min roll är att det jag gör i möjligaste mån ska ge positiv 

effekt till barnen i förskolan. De pedagoger och chefer jag möter är länken till barnen i verksamheten. 

Därför blir det viktigt att de under vårt möte får förutsättningar att kunna beskriva sitt arbete så tydligt 

och bra som möjligt så att de efter vårt möte och i den skrivna rapport de får av mig får med sig något de 

upplever sig ha nytta av.  

Det uppstår ett dilemma för mig när jag ska försöka balansera den kontrollerande rollen med den 

vägledande rollen. Jag skulle kunna nöja mig med att beskriva min roll vid tillsynsbesöken som 

kontrollerande. Det skulle innebära att jag har håller mig fast vid att kontrollera att förskolor gör vad de 

är satta att göra utifrån lagar, regler och förordningar och att jag inte har något fokus på barnen, 

verksamheten och förskolan kvalitetsarbete. I princip skulle jag kunna ha det förhållningssättet. Men 

eftersom tillsynsbesöken är en del av kommunens kvalitetsarbete och ambitionen med det är att det ska 

vara till nytta och användning för förskolorna så blir det ändå omöjligt att bara klä sig i 

kontrollantrollen. För att mitt arbete ska vara meningsfullt är det viktigt för mig att tillsynsbesöken 

bidrar till de som arbetar i förskolorna och med det också gagnar barnen.  

Jag föreställer mig att min dubbla roll som kontrollant och vägledande kan uppfattas som svår att 

förstå och förhålla sig till hos de jag möter. Dilemmat jag försöker ringa in är att oavsett vilken roll jag 

har av de här två så når jag inte in i verksamheten på det sätt jag skulle önska. Det leder mig till frågan 

om hur min idé och föreställning om vad kvalitet är styr mitt tänkande och handlande utifrån de två 

rollerna i de tillsynsmöten jag har. Det är en aspekt jag vill föra in i resonemanget om hur jag kan få syn 

på något i det mellanrum jag tror kan ge mig viktig information som jag idag upplever att jag ibland 

missar. 

De två berättelserna visar det svåra med att som tillsynsansvarig och kontrollperson få tillräckligt 

bra med information för att kunna göra sig en så verklig bild som möjligt av en förskolas verksamhet. 

De visar också hur barns vardag på förskolan kan gestalta sig och hur den betraktas, tolkas och förstås 

av de vuxna som finns i eller utanför den. I skrivandet av essän får berättelserna vara länken till 

utforskandet av min praktik.  

Syfte och frågeställning 
Som tillsynsansvarig för förskolor befinner jag mig mellan det jag först läser om förskolan, det jag vid 

mötet får höra i mötet med personer som arbetar på förskolan och barnens faktiska upplevelse av sin dag 

på förskolan. Barnens röst är svag i det här sammanhanget. Deras verklighet kommer till mig tolkad i 

text och ord av de vuxna som arbetar på förskolan för att därefter tolkas av mig. I arbetet med 

                                                 
2 Ibid,. s. 121. 
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tillsynsbesök är en stor del av min profession att läsa, tolka och förstå texter som handlar om förskolan. 

I mötet med chefer och pedagoger på förskolorna blir samtalet ytterligare en del som ska ge mig 

information om förskolan. Normen är att det är så här ”man” gör när ”man” mäter och bedömer kvalitet. 

Styrdokument, kundundersökningar, självskattningar, kvalitetsanalyser, likabehandlingsplaner etcetera 

avlöser varandra i flödet av skrivna texter om en förskolas kvalitet. I relation till det skrivna har mötet 

och samtalet med verksamheterna ett litet utrymme. Mina många år av att ha arbetat som både 

förskollärare och förskolechef har gett mig en viss blick för att förstå vad jag ser och hör. Kanske är det 

den blicken som får mig att uppfatta att det finns något mer, något som inte kommer fram i texten eller 

samtalet som är viktigt för att bidra till barnen i förskolan. Den blicken förnimmer det outtalade. När jag 

inte lyssnar på den och agerar utifrån den upplever jag en frustration över att jag missar något väsentligt 

som handlar om att få en bild av hur barnen har det på förskolan.  

 Syftet med essän är att genom att reflektera över min roll som tillsynsansvarig i mötet med 

chefer och pedagoger på förskolor försöka få syn på hur det jag gör i mitt arbete kan få genomslag för 

barnen i förskolan. I det reflekterande skrivandet riktar jag mig mot det mellanrum som jag upplever kan 

uppstå när jag ska bedöma förskolor utifrån skrivna texter och det förskolechefer och pedagoger berättar 

för mig. Det är svårfångat och gestaltar viktig information om verksamheten som jag inte får syn på. 

Genom att utforska hur jag förhåller mig till det och vad det kan omfattas av vill jag försöka föra mitt 

arbete med tillsyner än mer nära förskolans inre arbete med barnen. Barnens situation och upplevelse av 

förskolan är inte alltid densamma som de vuxnas tolkning. 

Berättelserna belyser en del av mitt arbete som jag vill undersöka närmare. Att barnens 

upplevelse är fiktiv betyder inte att den är overklig. Barnens upplevelser har sin grund i mina möten 

med barn i liknande situationer men även i samtal som jag haft med unga människor som berättat 

minnen från hur de upplevde förskolan. I essän blir de bärare av det som kan vara barns upplevelse av 

förskolan och jag blir bärare av det som är en beskriven, berättad och tolkad upplevelse. Förskolechefer 

och pedagoger representerar förskolan och bli dess röst.  

Det är mellanrummet mellan min bedömning av förskolan och barnens upplevelse av förskolan 

som jag vill utforska.  

Två frågor blir intressanta:  

 Är mina två roller i mötet med förskolans chefer och pedagoger ett hinder för att skapa 

förutsättningar där barnens verkliga vardag i förskolan synliggörs?  

 Kan jag använda min praktiska kunskap för att minska mellanrummet mellan min praktik idag 

och barnens vardag så att det bidrar positivt till förskolans verksamhet? 
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Metod  

Utforskandet av mina frågeställningar sker genom att jag skriver en vetenskaplig essä. 

Mina två berättelser och valda teorier som finns om kvalitetsbegreppet och kvalitetsarbete i 

förskolan lyfts fram i relation till mitt arbete. Emma Ek beskriver hur nyckelpersoner i organisationer 

ges roller att föra begrepp ut i verksamheter.3 I essän lyfter jag fram hur jag, förskolechefer och 

pedagoger kan ses som nyckelpersoner för att bära kvalitetsbegreppet in i vårt arbete och utifrån våra 

olika roller. Utöver teorierna resonerar jag om kvalitetsbegreppet och hur det påverkar våra roller utifrån 

skolverkets allmänna råd om kvalitetsuppföljning och allmänna råd för förskolan. Även en avgränsad 

del av förskolans läroplan ges plats. En mening. ”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla 

barn som deltar”,4 blir viktig för mitt arbete. 

 Genom att spegla min berättelse och min praktik mot teorier och texter i styrdokument försöker 

jag synliggöra och förstå det mellanrum som jag tycker finns mellan min praktik och barnens vardag på 

förskolan.  

I det reflekterande skrivandet använder jag mig av Aristoteles kunskapsbegrepp fronesis för att 

försöka belysa vad en god praktik kan vara. Vid Magisterprogrammet vid Centrum för praktisk kunskap 

på Södertörns högskola har kunskapsbegreppet fronesis som en praktisk klokskap getts stort utrymme. 

Bernt Gustavsson, forskare och lärare i pedagogik, beskriver fronesis som en dygd som blir belyst i 

växelverkan mellan karaktär och handling.5 Det handlar om att möta konkreta situationer med lyhördhet 

och fantasi. 6 Fronesis blir därför intressant att ta som stöd för att försöka förstå min praktik. 

Jag tar mig an skrivandet genom att arbeta utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Hermeneutik innebär att genom att tolka något på ett sätt där man försöker göra det främmande så får 

det en annan betydelse när det tolkas. Att göra något främmande innebär att försöka se på något man 

redan känner till som om det var nytt och främmande för en själv. Gustavsson beskriver filosofen Hans 

Georg Gadamers idé om detta.  Gadamer menar att människans bildningsresa är ständigt pågående. 

Centralt för den är att i en avfärd från det kända öppna sig för det som är främmande och tolka in det i 

sin tidigare horisont. Genom detta ges vi en ny bild att ta ställning till. Det blir viktigt att göra det 

bekanta främmande och det främmande bekant.7 Gadamer menar att hermeneutik grundar sig på en 

polaritet av förtrogenhet och främlingskap.” Eftersom hermeneutiken har att fatta post i denna 

                                                 
3 Emma Ek, De granskade - Om hur offentliga verksamheter görs granskningsbara, Ineko AB, Göteborg, 2012 
4 Skolverket, Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010, Edita, Stockholm, 2011, s. 5. 
5 Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi: tre kunskapsformer i en historisk belysning, Stockholm, Wahlström och Widstrand, 
2000, s. 166. 
6 Ibid., s. 189. 
7Bernt Gustavsson, ”Bildning som tolkning och förståelse” ur Bildningens förvandlingar, red. Bernt Gustavsson, Daidalos, 
Göteborg, 200, s.73. 
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mellanställning följer att dess uppgift överhuvudtaget inte är att utveckla en en förståelsens metodik, 

utan att reda ut de betingelser under vilka förståelse äger rum.”8 

Det är vad jag avser att försöka göra i skrivandet av essän. Reda ut de betingelser i mitt arbete 

under vilka min och även andras förståelse äger rum. För att göra min egen roll främmande och försöka 

se den med ett annat perspektiv försöker jag se på min roll som att jag är en nyckelperson som ska föra 

in begreppet kvalitet i förskolan. Betydelsen av vad som menas med en nyckelperson förklaras närmre 

framöver i essän. En viktig del blir också förskolechefens och pedagogens roll i mötet. Vi möts med 

olika perspektiv på begreppet kvalitet och vad det innebär för oss och för barnen på förskolan. Hur vi 

förstår varandra blir intressant.  

Under skrivandet finns alltid en risk att mina egna förutfattade meningar tar över mina försök att 

ställa mig utanför mig själv. Kanske kan det vara ett motsvarande mellanrum, felmarginal som jag söker 

i min frågeställning? 

För att titta på det som gjorts främmande tar jag inspiration av fenomenologin som metod.  

Filosofen Hans Ruin skriver att ”Fenomenologin ska […] leda oss fram till det som vi i någon mening 

redan står inför, men på ett sådant sätt att vi liksom för första gången ser det för vad det egentligen är”.9 

Det handlar om att öva sig i att se. Jag tolkar det som att ”se” på något så objektivt som det är möjligt. 

Det handlar inte om att ta bort något av det jag studerar utan om att ta bort (reducera) de idéer eller 

fördomar jag redan har om det jag studerar. 

 Två komponenter är viktiga i detta. Att skåda det väsentliga och att göra det på ett reducerat 

sätt. För att praktisera fenomenologisk reduktion menar filosofen Edmund Husserl att man måste utföra 

epochè. Begreppet har han tagit från de antika stoikerna. Det innebär att man har ett universellt 

tillbakahållande av omdöme om någots existens.10 Det innebär att jag behöver avstå från mitt omdöme 

om något och ställa mig utanför det jag studerar. Det handlar om att göra sig lyssnande till fenomenets 

tilltal. I mitt arbete med den här essän blir det att försöka lyssna till den bild som träder fram under 

skrivandets gång och låta den bilden bidra till att en ny bild av min praktik ges plats.  

Husserls ide om den fenomenologiska metoden var ursprungligen att grundlägga de teoretiska 

vetenskaperna. Den fenomenologiska rörelsen har över tid tolkats på olika sätt. I mitt skrivande låter jag 

mig inspireras av metoden utifrån min praktiks perspektiv. 

För Husserl som också var matematiker handlar det om, precis som i matematiken, att 

abstrahera, att se förbi för att därmed se djupare.11 

                                                 
8 Hans Georg Gadamer, Sanning och metod (i urval), Diadalos, Göteborg, 2007, s. 142. 
9 Hans Ruin, Den fenomenologiska metoden, ur Edmund Husserl, Red. Sven-Olov Wallenstein, Axl Books, Stockholm, 2011, 
s. 31. 
10 Ibid., s. 34. 
11 Ibid., s. 33. 
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Genom att försöka använda mig av epochè är det min ambition att försöka se min praktik genom att se 

förbi den och låta den speglas i de teorier jag lyfter fram och i mina tankar om hur förskolechefer och 

pedagoger kan tänkas se på mig i min roll. Jag gör det för att jag vill undersöka nya möjligheter att göra 

tillsynsbesök till något som gagnar barnens vardag på förskolan.  

Den praktiserande tjänstemannen som kvalitets(upp)följare 
 
Roligt, tryggt och lärorikt 

Jag har arbetat med förskolefrågor i många år. Tidigare som förskollärare och som förskolechef. Genom 

åren har jag ökat avståndet från den inre verksamheten med barnen och arbetar nu på uppdrag av 

utbildningsnämnden i en kommun med övergripande frågor som berör alla förskolor. Den del av mitt 

arbete som jag undersöker är rollen som kvalitetsuppföljare och specifikt rollen som tillsynsperson. I 

den rollen har jag ansvar för att kontrollera att förskolor utför sitt uppdrag och bedöma hur deras kvalitet 

ser ut. Idet arbetet upplever jag att det uppstår ett mellanrum mellan min upplevda bild av kvaliteten och 

den beskrivna kvaliteten i förskolan, därför blir min roll viktig att undersöka.  

På förskolan ska det vara roligt, tryggt och lärorikt för barnen. Det låter så självklart för mig när 

jag läser det i förskolans läroplan. 12 En del av förskolans läroplan är formulerad utifrån FN:s 

barnkonvention om allas lika värde och att verksamheten ska utgå från barnets bästa. Bra kvalitet för 

barn i en förskola är för mig att det är roligt, tryggt och lärorikt för dem. Ändå är det inte alltid så. Inte 

för alla barn, inte hela tiden. Det är väl ändå så med det mesta att det inte är perfekt. Inte ens i förskolor. 

De tre barnen i den första berättelsen är viktiga. Deras upplevelse är inte ovanlig. När det handlar om 

barn så blir det viktigt att arbeta för att de har det så bra som möjligt. 

Trots att det finns ett avstånd mellan mig och det jag gör och barnens varande i förskolan så tror 

jag att det går att förena granskningen av hur förskolor framställs i texter, kundundersökningar, 

kvalitetsanalyser etcetera med möten och dialog om förskolornas inre verksamhet. Det är min 

övertygelse att genom att efterfråga kvalitet och granska förskolor så skapar vi bättre förutsättningar för 

barnen. Det handlar om hur det görs och vilken intention jag har med min praktik. 

Jag förstår och är medveten om att jag aldrig kommer att veta hur alla barn i alla förskolorna har 

det. Det kommer alltid i någon mening att finnas en subjektivitet i min bedömning av förskolor. Att vilja 

se mer betyder inte att vilja se allt. Det är kanske vare sig möjligt eller önskvärt. Att bli bättre på seendet 

för att komma nära en verksamhet är kanske däremot möjligt. 

 I mitt arbete är en del att analysera förskolornas egna kvalitetsarbeten. Det gör jag genom att 

läsa förskolornas kvalitetsanalyser och uppföljningar av kollegiala observationer. Ett annat sätt är att jag 

                                                 
12 Skolverket Läroplan för förskolan, 2010, s. 5. 
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tittar på och tolkar statistik som finns hos myndigheter som till exempel skolverket. Den del som jag 

riktar mig mot i essän är den del som innebär att jag gör tillsynsbesök på förskolor. Kommuner är 

skyldiga att göra tillsyn utifrån skollagen. Den formen är alltså mer kontrollerande. Det påverkar förstås 

min roll och hur de jag möter på förskolan ser på mig som ”kontrollant”. 

I berättelserna beskriver jag två tillsynsbesök. I den fiktiva berättelsen sitter jag på kontoret och 

pratar med chefen. När vi sitter där hör jag något som pågår utanför fönstret som väcker mina sinnen. 

Jag hör att barn gråter, att en vuxen talar med bestämd röst. En stund senare blir bilden lite tydligare när 

pedagogen kommer in i rummet och berättar vad som hände. Lydia, Joel och Anton som är i sin 

verklighet utanför fönstret träffar jag sällan. Ibland när jag och min kollega är på tillsynsbesök kan vi 

skönja situationer som liknar deras. Ibland frågar vi pedagogerna vad som hände, sällan får vi tillfälle att 

fråga barnen. Oftast får vi en klok förklaring av pedagoger, sällan hör vi någon form av egen reflektion 

kring hur de själva agerade. Det handlar mer om hur barnen är och varför det blev som det blev. Svaret 

är i sig givet.  

I den situation jag beskriver i berättelsen sker något. En pedagog svarar så gott hon kan till mig, 

”kontrollanten”. Kanske styrs hon av en idé om att hon måste ge ett ”bra” svar. I det här ögonblicket när 

vi står inför frågan om hur barnen har det hamnar vi på något sätt i låsta positioner. Om jag hade varit 

den tillfrågade pedagogen hade jag troligen konstruerat ett svar som passade in i sammanhanget. Å 

andra sidan kan jag inte låta bli att fundera över vilken barnsyn pedagogen Anna har. I min reflektion 

över det besöket får jag en bild av att den förskolan inte bemöter barnen på ett bra sätt. Åtminstone inte 

Anna. Min frustration ökar. Hur pedagoger förhåller sig till och bemöter barnen är en viktig del i 

förskolan. Barnen är där en stor del av sin vakna tid och hur de blir bemötta av de vuxna är väsentligt 

för hur de upplever sin förskoletid. 

Sonja Sheridan, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling 

Pedagogical Quality in Preeschool undersökt vad som karaktäriserar god kvalitet i förskolan. Sheridan 

beskriver kvalitetsbegreppet som ett fenomen i samhällets alla sektorer, både privata och offentliga. 

Begreppet fick fäste i skolväsendet främst under 90- talet då friskolereformen13 genomfördes och 

konkurrenssituationer uppstod.  Genom konkurrens skulle kvalitén på skolor och förskolor bli högre.  

Ordet kvalitet kommer från latinets qualitas som betyder ”av vad”. Det betyder även hur något är 

beskaffat utifrån positiva aspekter, alltså det som är bra.  

Friskolors nya utrymme skulle alltså utmana de kommunala förskolorna till att vilja förbättra 

sina verksamheter. Konkret innebar det att alla förskolor skulle möta upp mot kontrollkriterier för att 

                                                 
13 Friskolereformen 1992 innebar fri etableringsrätt för privata utövare inom förskola och skola. Idag ges tillstånd för privat 
drivna skolor av skolinspektionen och för förskolor ger kommuner tillstånd. 
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visa vilken kvalitet verksamheten höll. Den förändring som skedde under 90- talet skapade alltså behov 

av ett system för kontroll och uppföljning.  

Avhandlingen vilar på fyra studier där 20 förskolor deltagit. I den första har förskolors kvalitet 

skattats externt samt att pedagoger har fått göra en skattning av sitt eget arbete i förskolans verksamhet. 

Det har utförts i en modell som kallas ECERS.14  Den andra studien innebär att forskaren och 

pedagogerna tillsammans tar fram ett kompetensutvecklingsprogram utifrån ECERS resultat som de 

själva har prövat. I den tredje studien har 39 femåriga barn intervjuats om sin syn på inflytande och 

möjligheter att få vara med och fatta beslut.15 I den fjärde gjordes en jämförande studie med stöd av 

ECERS i Tysklands och i Sverige. 

Sheridan betonar att kvalitet i förskolan är ett samspel och interaktion mellan barnet och 

omgivningen. Omgivningen beskrivs i ett strukturellt perspektiv där pedagogernas förmåga att 

organisera sig själva, barngruppen och material för barnen att leka /lära med är viktiga delar. 

Pedagogernas interaktion med barnen i denna struktur är central.16 I förskolan kan det ses som barnets 

samspel med sin omvärld där pedagogen är en del.” From this perspective, quality is both objective, in 

terms of characteristics, and subjective, in terms of views.”17  Det handlar om hur pedagogen använder 

fysiska tillgångar som material och miljö och sig själva för att utmana barnen till utveckling och lärande. 

För att förstå hur pedagogisk kvalitet tar form är det viktigt att fokusera på barnets lärprocess, lärarens 

förhållningssätt och hur de interagerar. 18  

Min tolkning är att Sheridan ställer en öppen fråga om vad kvalitet i förskolan är. Detta 

undersöker hon genom de fyra studierna där barnens och pedagogernas syn på förskolan är en del, en 

fortbildningsmodell en del, samt en jämförelse med andra länder ytterligare en annan. Det blir tydligt att 

barnets interaktion med sin omgivning är viktig och att pedagogens roll är avgörande för hur bra 

verksamheten blir för barnen. 

Jag går tillbaka till pedagogen i berättelsen. Hon gav mig en bild av hur det hade gått till med 

barnen. Det som barnen var med om var inte samma bild. I mina ögon av den scenen bemöts barnen av 

pedagogen på ett sätt som inte rimmar med det Sheridan beskriver som kvalitet. Med det perspektivet 

framstår mitt dilemma som ännu tydligare. Hur kunde jag ha gjort för att ha fått fatt i och resonerat om 

händelsen med de tre barnen? I den stunden fanns kanske en möjlighet att mötas i det mellanrummet jag 

försöker få syn på? 

                                                 
14 ECERS, Early Childhood Environment Raiting Scale är en modell där pedagoger utifrån frågor om förskoleverksamheten 
får skatta verksamheten och det egna arbetet. Modellen kommer ursprungligen från USA och är framtagen av Thelam Harms 
och  Richard M Clifford. 
15 Sonja Sheridan, Pedagogical Quality in Preeschool -  An issue of perspective, Göteborgs universitet,  2006  s. 2. 
16 Ibid., s. 77. 
17 Ibid., s. 14. 
18 Ibid., s. 97. 
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Skolverkets allmänna råd för förskolan som kom 2005 hade som rubrik ”Kvalitet i förskolan”. I 

den står det att ”Kvalitet i förskolan rör de förutsättningar verksamheten ges. En annan viktig del är hur 

det pedagogiska arbetet genomförs samt med vilken måluppfyllelse uppdraget i läroplanen utförs”19  De 

allmänna råden lyfter fram att viktiga faktorer för det arbetet är personalens förhållningssätt och samspel 

med barnen.20 Även den pedagogiska miljön lyfts fram. Den pedagogiska miljön innebär hur lek och 

lärmaterial finns tillgängligt för barnen och att det ska vara utmanande och kreativt material.(mina ord). 

En annan del i de allmänna råden är måluppfyllelse. Förskolan har strävansmål som innebär att det är 

verksamheten som ska ha mål för hur den arbetar med barnen. De målen finns i förskolans läroplan. 

Eftersom en ny skollag trädde i kraft 2010 kom det nya allmänna råd för förskolan 2013. Ett tema som 

förstärkts i de nya skrifterna är uppföljning, utvärdering och utveckling. För förskolorna innebär att de 

ska ha ett tydligt dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete och kommunen har ansvar för att, enligt 

kommunallagen, följa upp förskolornas kvalitet och måluppfyllelse. En annan del som skrivs fram mer 

tydligt är att ”barnets bästa ska var utgångspunkt för allverksamhet.”21  

En central formulering om kvalitet i läroplanen är att ”Förskolan ska lägga grunden till ett 

livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”22 De tre 

begreppen rolig, trygg och lärorik är bra, enkla och tydliga tycker jag. Jag tar stöd i Sheridans 

beskrivning om att interaktionen mellan pedagog och barn är avgörande för god kvalitet. Min erfarenhet 

från att ha arbetat med barn är att förskolan blir rolig, trygg och lärorik om pedagogen har en positiv och 

bra interaktion med barnen.  

I mina berättelser belyser jag två aspekter av pedagogens roll. I den påhittade berättelsen 

uppfattar jag att interaktionen mellan barn och pedagog sker mest på pedagogens villkor och förställning 

om hur barnen ska vara. I den andra berättelsen uppfattar jag att hela förskolans miljö och arbetet med 

barnen sker i en jämlik interaktion mellan miljö, pedagoger och barn. Interaktionen är alltså en 

avgörande del för barnen. Utifrån min roll i berättelserna tycker jag att det blir tydligt att det är snudd på 

omöjligt att läsa sig till eller ens få berättat för sig om hur interaktionen mellan pedagoger och barn på 

en förskola ser ut. Ur det kommer en fundering för mig. Om pedagogens interaktion med barnen är 

avgörande för kvalitet och kvalitet för barnen är att ha en rolig trygg och lärorik dag på förskolan, hur 

vet jag då det? Går det att mäta? Joel, Anton och Lydia som jagar och blir jagad befinner sig knappast i 

en trygg situation. Det finns just för dem i den stunden heller inget roligt eller lärorikt inslag. Jakten 

slutar olyckligt.  

                                                 
19 Skolverket, Allmänna råd och kommentarer - kvalitet i förskolan, Ljungbergs, Stockholm, 2005, s. 5. 
20 Ibid., s. 10. 
21 Skolverket, Allmänna råd med kommentarer - förskolan, Elanders Sverige AB, Stockholm, 2013, s. 13. 
22 Skolverket, Läroplan för förskolan, 2010, s. 5. 
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Under de två tillsynsbesök som beskrivs hände det som väckte min frågeställning. Jag fick en 

känsla av att jag inte ser allt, hör allt. Någonting i mig, en blick, känner av förskolornas verksamhet. I 

mitt sammanhang när jag möter förskolan under ett tillsynsbesök blir det svårt att få fatt i vad den 

blicken registrerar. Jag vet inte säkert hur barnen på förskolorna jag besöker har det. Mellanrummet, det 

svårfångade, mellan det jag gör, hör och läser och det som barnen upplever blir svårt att få syn på.  

 

Kvalitetsbegreppets resa in i förskolan 

Det jag gör i mitt arbete som handlar om kvalitetsuppföljning har en historia som framför allt tog fart 

under 90-talet. Fenomenet kvalitetsuppföljning fick vind i seglen av flera orsaker. De viktigaste 

orsakerna till det var den utveckling som skedde inom utbildningsväsendet. Friskolereformen 1992 

innebar att både kommunala och fristående förskolor och skolor kunde få en skattefinansierad peng för 

att bedriva verksamhet. Förskolereformen 1998 som mynnade ut i en ny läroplan för förskolan 

definierade förskolan som den första delen i utbildningsväsendet. Då lämnade förskolan definitivt 

uppdraget från att tidigare vara fostrande till att bli lärande. Den fria etableringsrätten kom 2009 och 

innebar att vem som vill kan pröva att ansöka om ”peng” för att bedriva verksamhet utifrån fastställda 

krav. Allt detta bidrog till att kraven utökades på att följa upp och mäta kvalitet. 90- talet är därför ett 

decennium med stora förändringar för förskolan. Från och med 2010 har Sverige en ny skollag och en 

reviderad läroplan för förskolan. I den här förändringsprocessen har många som arbetar i förskolan varit 

med. De flesta förskolechefer och pedagoger som jag träffar beskriver hur en större del av deras 

arbetstid har förändrats till att innehålla mycket mer tid för att dokumentera och beskriva förskolornas 

kvalitetsarbete. Det beskrivs både som något negativt och något positivt. Å ena sidan hörs röster som 

undrar varför det ska dokumenteras och skrivas så mycket och att det tar tid från barnen, andra röster 

menar att det arbetet skapar mening och förståelse för arbetet. De som arbetar med barnen blir mer 

professionella.   

Processen med ett medvetet kvalitetsarbete började redan under 80-talet då begreppet New 

public management (NPM) gjorde sitt intåg i förskolans värld. Gudbjörg Erlingsdottir, lektor vid Lunds 

universitet, beskriver begreppet NPM som ett samlingsnamn för fler olika reformer inom offentlig 

förvaltning. Alla har gemensamt att de hämtat inspiration från det privata närningslivet. 23 Erlingsdottir 

intresserar sig för hur kvalitetsbegreppen i NPM översatts från näringslivet till vården. Hon lyfter fram 

hur idén om kvalitetssäkring fått fäste i vården. Hon utgår från en ESO-rapport som gjordes för att mäta 

produktivitet mellan 1960-1980. En debatt uppstod mellan de som såg att produktionen minskat under 

perioden och de som menade att produktionen minskat för att kvaliteten hade ökat. Under den tiden 

                                                 
23 Gudbjörg Erlingsdottir, Förförande idéer – kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården, KFS AB, Lund, 1999, s. 8. 
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pågick kvalitetssäkring endast inom näringslivet och produktion av varor. Under 80-talet började en mer 

eller mindre formell debatt om hur offentliga verksamheter som både vård och utbildning skulle kunna 

kvalitetssäkras. Därför blev det naturligt att begrepp från produktionssektorn började föras in i den 

offentliga sektorn. 24 

Karin Lager är doktorand i pedagogik och studerar kvalitetsfrågor i pedagogisk verksamhet. I sin 

licensciatuppsats har hon valt att studera hur kvalitet i förskolan organiseras. 25 Lager menar att ”Det kan 

vara problematiskt att omvandla barnens lärprocesser och samspel i förskolan till mätbara fakta som 

passar ett sådant styrsystem.” 26 Till exempel som de kvalitetsredovisningar / analyser jag arbetar med. 

Hon beskriver att den form, New Public Manegement(NPM), som idag genomsyrar kommuners 

kvalitetsarbete är svår att passa in i förskolans system. NPM ses som en mängd organisatoriska 

lösningar för förbättrad styrning, kontroll, effektivitet och drivs med marknadslogik. Det är ett 

marknadspassat synsätt som influerat offentlig sektor, framför allt i samband med kommunaliseringen 

av förskola och skola då det fanns ett behov hos kommunerna att hitta former för att följa upp 

kvaliteten.. När det kommer till frågor om kvalitet i förskolan är NPM särskilt tydligt där krav på 

effektivitet och måluppfyllelse är vanliga inslag. 27 

I mitt arbete är formen NPM tydlig. Vi arbetar utifrån uppföljningsbara och mätbara mål där 

måluppfyllelsen hela tiden är i fokus. Jag tycker inte att det i sig är ett problem att arbeta med 

kvalitetsuppföljning på det sättet, där jag befinner mig, på myndighetsnivå som tjänsteman. För mig är 

det hela tiden en fråga om hur jag arbetar med något. Min upplevelse av att inte få syn på ”hela” eller 

den ”verkliga” bilden av vilken kvalitet det är för barnen på förskolorna driver mig att vilja försöka få 

syn på hur jag kan göra för att mitt arbete ska bli ett positivt bidrag till barnen på förskolan. Jag håller 

också med Lager om att det kan vara svårt att passa in en sådan modell i förskolan och i viss mening 

även i mitt arbete. Det är det mina berättelser gestaltar. I berättelsen om Lydia, Joel och Anton gestaltar 

jag ett exempel där jag inte ”ser” genom att göra som jag gör i arbetet med att följa upp kvalitet. I det 

andra exemplet tror jag mig se något dåligt men med en pedagogs hjälp och förmåga att beskriva det 

hon gör får jag syn på motsatsen. Mitt förhållningssätt till mitt arbete blir avgörande för hur det kan 

bidra till verksamhetens inre arbete och till barnen. Hur förskolorna beskriver sin verksamhet skiljer sig 

åt. Det kan också vara ett tecken på att det är svårt att få in förskolans kontext i formen NPM.  

De människor som arbetar i förskolan arbetar direkt med barnen som förstås till skillnad från 

produkter förändras från dag till annan. Pedagogernas berättelse om barnens verklighet både muntligt 

                                                 
24 Ibid., s. 56. 
25 Lager, Karin, Att organisera för kvalitet – En studie om kvalitetsarbete i kommunen och förskolan. Lic.uppsats, Göteborgs 
universitet, 2010 
26 Ibid., s. 33. 
27 Ibid., s. 30. 
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och skriftligt går via en förskolechef där den filtreras till en bild som jag ska få. Därefter ska jag läsa och 

tolka för att få min bild klar för mig. Om det är den bild förskolepersonalen avsåg att ge blir svårt att 

veta för mig. De är de professionella som arbetar med barnen. Inför det behöver jag vara ödmjuk. 

 

Makten och kvalitetskontrollen 

Karin Lager beskriver diskursen om kvalitetssäkring som att myter om organisering skapas och blir 

ceremoniella handlingar. De skapas genom förgivet tagna handlingar och bygger på idéer om hur 

styrning av organisation skapas. Idéerna tas för sanningar och blir trender som reser genom 

organisationerna.28 En sådan trend är det som kallas för kvalitetsutvecklande processer. Även 

Erlingsdottir beskriver fenomenet. Hon talar om Czarniawsakas och Jeorges teori om 

översättningsprocesser, om hur en idé kan röra sig från en lokal praktik till en annan och hur dessa 

påverkar institutionens kontext.29 Jag kan se att jag arbetar i en organisation där vad som ses som 

kvalitetsutvecklande processer är centralt och en tydlig del av min arbetsplats kontext. Genom att lämna 

ut kundundersökningar, begära in kvalitetsanalyser och göra tillsynsbesök sker en sorts kontroll med 

idén om att det är för förskolornas bästa. Det ska vara till nytta för dem, säger vi. Bakom den 

formuleringen finns en bestämdhet i kommunens ansvar att följa upp förskolornas kvalitetsarbete och att 

kunna redovisa det till politiker med statistik där jämförelser kan göras. I en standardiserad form skall 

kvalitet bli till.  

Lagers fokus ligger på de nyckelpersoner som formellt eller informellt utses för att översätta 

begrepp om kvalitet som ska styra verksamhetens arbete. Oftast är dessa nyckelpersoner långt ifrån den 

verksamhet de ska översätta idéerna till. Hon talar om behovet av att likrikta kvalitetsarbetet med 

gränsobjekt som t.ex. kvalitetsredovisningar. Det handlar om att ” När människor och handlingar ska 

kopplas samman kan de behöva något att förenas kring.”30 Begreppet gränsobjekt kommer från Susan 

Leigh Star och James R Griesemer. De skulle, i ett museiprojekt förena flera intressenter i samma 

projekt. Detta projekt beskrivs som ett gränsobjekt.31 Gemenskapen om gränsobjektet skapar ett stabilt 

arbete där alla känner igen sig. Alla arbetar med samma modell. Lager menar att: 

 ”En utmaning, för kommunens nyckelpersoner i arbetet är att försöka förena nationella och 

kommunala kvalitetsstrategier och i dessa fånga barns lärande och utveckling i förskolan.”32 

Jag kan känna igen mig i rollen som en sådan nyckelperson. Jag är långt från förskolans 

verksamhet och har i uppdrag att översätta det formella kvalitetsbegreppet för förskolans kontext till de 

                                                 
28 Ibid., s. 33 
29 Erlingsdottir, s. 36-37 
30 Lager, s. 82. 
31 Ibid., 
32 Ibid., s. 33. 
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som arbetar i förskolan. Det är inte uttalat men i någon mening blir mitt förhållningssätt till begreppet 

centralt i min praktik. I mötet med förskolechefer och pedagoger så ser jag mig som nyckelperson både 

på ett positivt och negativt sätt. Jag har makten i min hand att förmedla till pedagoger och chefer på 

förskolor vad jag förväntar mig att deras kvalitet ska bestå av. Det positiva är att jag kan försöka förhålla 

mig till detta på ett sätt där de känner igen sig. Det negativa är att jag gör det i rollen som 

”kontrollperson” vilket jag tror kan påverka mötet med dem negativt. För mig blir det intressant att 

fundera över min interaktion med förskolechefen och pedagogerna på samma sätt som Sonja Sheridan 

beskriver vikten av interaktion mellan pedagoger och barn. Om jag dessutom prövar att se på ett 

tillsynsbesök som får gestalta det Lager beskriver som ett gränsobjekt, något att förenas kring, så blir det 

intressant att fundera över hur jag, pedagoger och förskolechef kan förenas runt detta och känna igen oss 

i detsamma. Kanske bör jag även se på pedagogen och förskolechefen som nyckelpersoner för 

kvalitetsbegreppet och de ska med sitt avstånd till min verksamhet överföra sin idé om kvalitet. 

Emma Ek, forskare i pedagogik, tar i sin avhandling ett perspektiv riktad mot de som granskas. 

De verksamheter hon beskriver är äldreomsorg och skola. Hon skriver att skolan sedan 1860 talet har 

granskats i någon form. Trots det tycks den allmänna bilden vara att skolan blivit sämre. Jag menar att 

detsamma gäller förskolan. I sin sammanfattning lyfter Ek fram att skolinspektionens uppdrag är att 

fokusera på avvikelser och brister. De tillsynsrapporter hon tittat på visar tydligt att fokus ligger där. 

Bristerna kopplas explicit till regler och paragrafer. 33 De som granskas måste vara delaktiga och 

förbereda sig inför tillsynen. Tillsynen är föranmäld vilket innebär att en organisation kan konstruera 

och organisera sig inför tillsynen. Personer i organisationen blir de granskade och det är de som 

företräder innehållet i verksamheten.34 De intar rätt förhållningssätt och omtolkar tillsynen på ett sätt 

som gör den meningsfull och användbar. Med rätt förhållningssätt tolkar jag det som att de intar det 

förhållningssätt de tror förväntas av dem. Enligt Ek är det nödvändigt för att uppnå en 

granskningsbarhet och bedömning. 

Om jag ser mig själv som det Lager menar är en nyckelperson i relation till de jag granskar så 

stöder det min tanke om att vad jag får veta vid tillsynen är det som de som chefer och pedagoger väljer 

att berätta och visa, troligen utifrån vad de tror att jag vill höra. Skulle jag å andra sidan se dem jag 

möter som nyckelpersoner så blir det min uppgift att lyssna på deras beskrivning av sin praktiska 

kunskap på förskolan. I detta blir min praktiska kunskap att lyssna, tolka och vilja förstå. Här gör sig 

betydelsen av interaktion påmind. 

Jag går tillbaka till det jag nämnde ovan om min eventuella maktposition. Utifrån det jag känner 

till om maktpositionering så är det viktigt för mig att förstå att jag har någon form av maktövertag i min 

                                                 
33 Emma Ek, s. 82. 
34 Ibid., s. 184. 
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position som tjänsteman i relation till de förskolor jag besöker. Jag hamnar i ett läge där jag har makt att 

påverka de människor jag möter. Med det perspektivet blir det intressant att fundera över hur jag 

formulerar mig kring kvalitetsbegreppet i min dialog med förskolechefer och pedagoger på förskolorna. 

Om jag identifierar mig med att vara en nyckelperson som överför kvalitetsbegreppets betydelse för 

förskolor så ges jag möjligheter och dörrar öppnas för mig att i mötet med chefer och pedagoger visa ett 

genuint intresse för barnen i verksamheten och för pedagogerna som arbetar med barnen. Här blir det 

viktigt för mig att ge både mig själv och de jag möter i förskolan rollen som nyckelpersoner. I ett sådant 

möte kan vi kanske hitta fruktbara ”gränsobjekt” att röra oss i tillsammans. Att utifrån det här reflektera 

över de två berättelserna öppnar upp för nya möjligheter. Vad hade hänt om jag fick göra en repris av 

berättelsen om Lydia, Joel och Anton och då hade utvecklat mina frågor till pedagogen och 

förskolechefen? Kanske hade ett spännande resonemang fått ta plats som hjälpt mig att se mer av 

barnens verkliga vardag på förskolan. Kanske hade jag fått syn på att förskolan inte arbetade på ett sätt 

som stämde överens med vad de sade om sin värdegrund. 

 

Kvalitet som konstruktion 

Mats Alvesson från företagsekonomiska institutionen på Lund universitet menar att kvalitetsarbete kan 

löpa risk att bli en form av ytligt symbolhandlande som blir illusioner i betydelse av hur man gör vissa 

saker för att det ska se bra ut. 35 Jag tolkar Alvesson som att han menar att kvalitetsbegreppet blir ett 

pseudobegrepp som får ett för stort värde. Det blir grandiost i förhållande till verksamheterna och deras 

innehåll. Jag anser att Alvesson är alltför kritisk till att begrepp som kvalitet ges för stort värde, men jag 

vill låta hans syn komma till tals. På något sätt blir mina berättelser berörda av detta. Jag möter två 

chefer i mina berättelser. Den ena har en välformulerad och dokumenterad beskrivning av sin 

verksamhet, den andra har inte det. Utifrån det skapar jag mig en bild om förskolans som inte är hel. 

Vad jag möjligen ser är hur bra de på förskolan är på att formulera sig i tal och text, men det säger inte 

mycket om barnens verkliga vardag. Utifrån det kan jag hålla med Alvesson, vi pratar om och 

formulerar oss kring begreppet kvalitet. Som den nyckelperson jag kan känna igen mig i att vara och 

som också förskolechefen och pedagogen jag möter kan vara så förenas vi i välformulerade dokument 

och beskrivningar och tillmäter dem en (alltför) stor betydelse. 

Enligt min mening är det trots kritiken mot kvalitetsarbetet bra att det fått ta plats och blivit en 

naturlig del i förskolan. Oavsett vad vi anser om den saken så behöver vi förhålla oss till det i vårt 

arbete. Som med många nya begrepp eller föreställningar som förs från en verksamhetsform till en 

annan så har det även för kvalitetsbegreppet i förskolan inneburit för och nackdelar. För Lydia, Joel och 

                                                 
35 Mats Alvesson, Tomhetens triumf, Atlas, Stockholm, 2006,e-bok, s. 26. 



25 
 

Anton som representerar barnen i dagens förskola finns det en fördel i den meningen att det idag är krav 

på att förskolor aktivt ska arbeta med likabehandlingsplaner. Det går ju förstås att arbeta med detta utan 

att koppla det till kvalitet men eftersom kvalitetsbegreppet kommit för att stanna har även begrepp som 

likabehandling gjort en resa för att ingå i det som är bra kvalitet. Under 80- och 90-talet var det inte så. 

Intresset och förståelsen för barnens lekar och relationer utifrån dessa aspekter var inte lika hög då som 

jag upplever att den är idag. Sheridans teori om att hur kvaliteten på en förskola är beror på hur 

interaktion mellan pedagoger och barn ser ut, talar för det.  

Berättelsen speglar en frustration hos mig, där jag vill veta mer om hur barnen på förskolan har 

det men jag hittar inte riktigt en ingång till hur jag ska nå dit. Berättelsen speglar också en vilja hos mig 

och troligen även hos förskolechefen och pedagogen att arbeta med barnen på ett bra sätt. Det ville vi 

även på 1980- och 90-talet, men enligt min mening är medvetenheten om hur viktigt det är större idag. 

För barnen i det andra exemplet så är det för mig tydligt att pedagogernas medvetenhet om hur de 

interagerade med barnen och hur de använde miljön var orsaken till den fina, kreativa miljö jag fick se. 

Den roll jag har när jag är ute på tillsynsbesök i förskolor fanns inte för 20 år sedan. Ingen kom 

och ställde frågor om hur förskolan arbetade. Idag finns vi där, sådana som jag. Vi går ut i 

verksamheterna där vi frågar och ställer krav. Ett centralt begrepp som talar för kvalitetsarbete i 

förskolan är kanske medvetenhet. Ett hinder för kvalitetsarbete i förskolan kan vara att 

kvalitetsbegreppet har tolkats och getts ett värde som inte är i paritet med dess effekt. För mig blir det 

kanske möjligt att, genom att reflektera över hur kvalitetsbegreppet påverkar mig i min praktik, öppna 

en dörr till det mellanrum jag vill få syn på. Jag tror att förhållningssättet till kvalitetsbegreppet har 

något med min fråga att göra. 

 

Funktion och nytta med kvalitet 

Gunilla Dahlberg, professor i pedagogik, menar att intresset för den tidiga barndomen är placerad högt 

på den privata och offentliga dagordningen. I och med detta har ett språk fått fäste där begrepp som 

utveckling, lärande, skapa beredskap för utveckling, lärande och skola getts stor plats. I språket talas om 

en praktik som ska gynna utveckling och lärande.”- och mest frekvent av allt är talet om kvalitet”36 

Dahlberg menar vidare att när ett språk får dominera inom en kontext så väljs andra språk bort. ”Det 

dominerande sätt att tala om den tidiga barndomen genererar egna frågor. Hur mäter vi kvalitet? Vilka 

är de mest kostnadseffektiva programmen? Vilka kriterier behöver vi? Hur kan vi på bästa sätt uppnå 

önskvärda resultat? Vad fungerar?” 37 

                                                 
36 Gunilla Dahlberg, Peter Moss & Allan Pence, Från kvalitet till meningsskapande – postmoderna perspektiv – exemplet 

förskolan, Liber AB, Turkiet, 2013, s.2. 
37 Ibid., 
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 För att kunna följa kvalitet så uppstår ett kontrollbehov av självaste kvalitén. Dahlberg med flera 

menar att språkbruket kring begreppet kvalitet” inte kan inrymma frågor om vare sig olika och 

mångfaldiga perspektiv eller om det specifika och subjektiva.” därför har författarna myntat ett nytt 

begrepp , meningsskapande. Med det vill författarna omtolka diskursen om kvalitet till en diskurs om 

meningsskapande. De vill lämna iden om att kvalitetsarbete idag är alltför standardiserat och utvärderas 

i en konformitet till att mer försöka förstå hur förskolan verkar i mötet med mångfald och komplexitet. 

Det kan kort beskrivas som att meningsskapande blir till i dialog med andra utifrån de idéer vi värderar 

högt.38 

I motsats till Alvessons och Dahlbergs kritiska blick till kvalitetsarbete står Skolverkets 

allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete. Där definieras detta med att verksamheten kontinuerligt 

och systematiskt skall följas upp. Verksamhetens resultat ska följas upp i förhållande till de nationella 

målen. Att arbetet ska dokumenteras är en förutsättning för att kunna kartlägga verksamheten och 

identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla. Både ledning, personal, barn, elever samt 

vårdnadshavare ska vara delaktiga i arbetet. De ”behöver alla bidra med synpunkter och underlag som 

synliggör kvalitén.” 39  

Skolverket beskriver organisationen så här 

”I en verksamhet som är förändringsbenägen och som fungerar som en lärande organisation är 

kvalitetsarbetet ständigt närvarande på alla nivåer; individuellt, i arbetslaget, på enheten som helhet och 

hos huvudmannen för verksamheten. Målet är ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt som leder 

till en ständig utveckling av verksamheten”.40 Syftet är att de nationella målen ska uppfyllas, samt att 

skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister. Enligt min 

mening är det en ideal eller kanske önskad bild. 

Jag vänder mig tillbaka till Lager som beskriver att ett kvalitetsarbete utifrån NPM är svårt att 

passa in i förskolans arbete. Jag håller med henne och tycker att det avspeglas i de allmänna råden om 

Systematiskt kvalitetsarbete i skolväsendet41. I dem menas att kvalitet är en samlingsbeteckning för hur 

väl verksamheten 

 uppfyller nationella mål 

 svarar mot nationella krav och riktlinjer 

 uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer förenliga med de nationella samt 

                                                 
38 Ibid., s.159-160. 
39 Skolverket, Allmänna råd med kommentarer - Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet, Edita Västra Aros, 
Stockholm 2012, s. 11. 
40 Ibid., s 11-12. 
41 Ibid., s. 45. 
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 kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande 

förutsättningar. 

Jag kan förstå att de här formuleringarna kan vara svåra att föra in i förskolan som på många sätt är 

relationellt orienterad och där samarbetet mellan de vuxna och mötet med barnen är centralt. Förskolan 

har egentligen först under de senaste femton åren börjat vänja sig vid och förstå att den kan beskriva mål 

och resultat i olika dokument.  

De allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet anser jag är en produkt av det som lyfts 

fram ovan. Begreppet kvalitet reduceras till en begränsad norm där fyra begrepp lyser extra klart. 

Kunskap, pedagogisk dokumentation, portfolie och loggbok. Genom att ta fasta på vissa begrepp faller 

andra åt sidan och får mindre utrymme. Syftet med de allmänna råden är att de ska vara ett stöd för 

verksamheterna, vilket de också är, men samtidigt skapas en dimridå där vissa delar blir osynliga. I det 

kan jag förstå Mats Alvessons kritiska hållning till att arbete med kvalitet kan bli en illusion där det 

beskrivs att man gör saker för att det ska se bra ut. Det blir intressant att reflektera över.  

 Att ”all verksamhet ska utgå från barnets bästa” är tydligt även i de allmänna råden. Personalen 

ska ta fram rutiner för hur de ska ta tillvara barnens idéer och upplevelser. Barnen ska ”ges goda 

förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.”42 När jag läser de här texterna så ser jag 

goda ambitioner som är framskrivna för att ge våra barn de bästa förutsättningarna i livet. Texten riktar 

sig till oss vuxna att ha barnets bästa för våra ögon. Någonstans i alla formuleringar går jag ändå vilse i 

olika modeller och ett uttryck av konformitet. Jag upplever det som att det finns ett avstånd mellan de 

allmänna rådens formulerade konformitet och läroplanens mer meningsskapande text roligt, tryggt och 

lärorikt. Jag tycker att det finns något fint i att ordet roligt står först. Det blir viktigt. Ordet roligt ger en 

lustfylld bild och blir av sig själv en bild av en respektfull, värdig och professionell interaktion mellan 

pedagoger och barn. Dahlbergs begrepp meningsskapande får betydelse här. För mig blir det ett 

betydelsefullt begrepp att förhålla mig till i mitt arbete. 

I spänningsfältet mellan att mäta och granska och samtidigt finna ett meningsskapande möts vi 

jag, chefer och pedagoger. Vi möts i en multipel situation där deras profession granskas. De blir 

granskade genom olika modeller där de förväntas beskriva sitt arbete. Jag är den som granskar utifrån en 

fastställd norm. I mitt skrivande om mötet med de här människorna och med barnens perspektiv från 

berättelserna så förstår jag mer mitt dilemma. Våra förutsättningar i mötet är inte de bästa. 

Tillsynsbesöket som ska ge mig en bild av förskolans kvalitet får en ny mening. Det blir viktigt att föra 

in nya perspektiv över min egen praktik i det specifika mötet som kallas tillsynsbesök.  

                                                 
42 Ibid., s. 18. 
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Idéer och perspektiv om förskolan 
 
Förskolan från fostrande till lärande funktion 

Min idé om kvalitet och hur jag ska ”vara” som tillsynsperson är förstås färgad av hur 

kvalitetsbegreppet fått fäste i min organisation (kommunen) och verksamheterna (förskolorna). Min 

föreställning om kvalitet är färgad av hur begreppet beskrivs och hur det görs om eller omtolkas för att 

passa in i nya sammanhang och kontexter.  I det finns min (och andras) idé om hur jag bedömer 

förskolors kvalitet. Barnen i berättelsen lever i sina verkligheter. De tar sin plats i den konstruktion som 

kallas förskolan. 

Sven Persson, professor i pedagogik, beskriver förskolans utveckling med Janusmyten. Janus är 

en romersk gud med två ansikten och därmed två blickar. En som såg in i framtiden och en som ser in i 

dåtid. Metaforiskt ses Janus som en passage, en dörr att öppna för att få inträde i ett annat rum. Persson 

lyfter fram olika statliga utredningar under 1900-talet som har skapat en positionsförflyttning av synen 

på förskolan. Den är tätt sammanflätat med föreställningar om barnet, familjen och modern. Från 1951 

års betänkande om daghem och förskolor lyfts barnen fram som ett problem för familjen för förskolan 

att ta hand om. Det ledde till att familjen led av en sorts funktionsförlust. När även kvinnor började 

förvärvsarbeta grundades den verksamhet som kallades ”lekis” och fanns till för barn 3-7 år tre timmar 

om dagen. Daghemmet var för de yngsta barnen med förvärvsarbetande mödrar. Under 70-talet kom 

barnstugeutredningen om barnsomsorg för alla. Familjen förändrades än mer när mödrar började arbeta i 

än högre grad. Den första utredningen som berörde kvalitet för barnen kom 1981 om bra daghem för 

små barn. Ett första spår av kvalitetsbegreppet som kan kopplas till dagens benämningar var 

Daghemmet ska erbjuda barnen en utvecklingsbefrämjande miljö”
43

 

Därefter menar Persson har utredningar om förskolan avlöst varandra och kvalitetsbegreppet har 

utvecklats till den läroplan som finns idag och en brytningstid där det sker en ”förskjutning från en 

social och omsorgsinriktad verksamhet till en förskola med inriktning mot kunskap, utbildning och 

lärande. I denna process ska förskolan särart behållas”
44

 

När jag lyssnar till Perssons resonemang blir det tydligt för mig att förskolan står i en 

brytningstid där en fostrande roll med sociala värden står tillbaka för en lärande roll med pedagogiska 

värden. På den stig förskolan vandrat i samhällets djungel från fostrande av både barn och familj via ett 

första spår av kvalitetsbegreppet ”utvecklingsbefrämjande" till dagens ”systematiskt kvalitetsarbete” 

känner jag en ödmjukhet. Oavsett vad vi tycker om hur det är idag, oavsett hur det varit så finns 

ambitionen om att göra det bra för våra barn.  

                                                 
43 Sven Persson & Bim Riddersporre, Utbildningsvetenskap för förskolan, Natur och Kultur, Stockholm, 2010, s. 69. 
44 Ibid., s. 77 
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Det händer att jag möter unga människor som vill prata om förskolan och hur de tyckte att det 

var att gå på förskolan. Det är unga mellan 10 och 23 år sisådär. I de sammanhangen har många historier 

liknande Lydias, Joels och Antons kommit fram. Ur alla tre perspektiven, den jagade, den jagande, den 

slagna. Pedagogen Anna har också beskrivits för mig. Jag har också hört historier om förskolor som 

likande den förskola jag beskriver i den andra berättelsen där unga människor berättar att de längtade till 

förskolan för att det var så roligt där. Meningar som att fröknar är ”dumma” och ”snälla” är vanligt, att 

man var tvungen att smaka på mat som var äcklig, att just en pedagog var den man alltid gick till för att 

få förståelse, men man passade sig för någon annan pedagog som inte var ”snäll”. Även barn jag pratat 

med på förskolor idag säger de här sakerna. Det är jätteroligt, och jättedåligt eller mitt emellan. 

Begreppet resultat beskrivs i de allmänna råden som något som ”kommer ut” av en insats eller 

verksamhet. Inom utbildningsväsendet handlar det framför allt om vad eleverna har presterat eller vad 

personalen har genomfört och vad det i sin tur leder till, det vill säga effekter i form av barn och elevers 

utveckling och lärande. Måluppfyllelse beskrivs som att de nationella målen för utbildningen uppfylls. I 

skollag, läroplan samt ämnes och kunskapsplaner. 

För förskolan finns mål att sträva mot som anger inriktningen för förskolans arbete. Graden av 

måluppfyllelse avgörs genom bedömning i förhållande till hur väl förskolan arbetar med detta. 

Uppföljning och utvärdering är två sammanlänkade delar av kvalitetsarbetet. När jag är ute på mina 

tillsynsbesök så ser jag att många förskolor är bra på att både arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete 

och att beskriva det. De både skriver och berättar hur de arbetar och varför. I läroplan för förskolan45 

står det att barnens bästa ska vara utgångspunkt för all verksamhet. Förhoppningsvis vill de flesta som 

arbetar i förskolan att verksamheten ska utgår från barnets bästa, frågan för mig blir då: Vad är barnets 

bästa? Vad är det för Lydia, Joel och Anton?  

Bilden från min barndoms ateljé gör sig påmind. Där fanns utrymme för skapande och prövande 

samtidigt som ett koncentrerat arbete pågick, ”I ateljén fanns också ett allvar och en sorts ordning. Jag 

fick inte bete mig hur som helst.” Om jag utifrån det riktar min blick mot förskolan och den förväntan 

som finns på den att arbeta med kvalitet så är den begränsad av mål och dokumentation. Det är inte en 

bild som frågar efter ett skapande och prövande fält. Istället sker en producering av en snäv beskrivning 

som reducerar förskolans komplexa verksamhet till något dokumenterbart och presenterbart. Min 

erfarenhet är att förskolan är en institution där prövande och skapande i många stycken är centralt både 

för barn och för pedagoger. Det ges kanske inte sin rätta plats i kvalitetsarbetets kontext. Här tycker jag 

att Mats Alvessons åsikt om begrepp som kan skapa illusioner i organisationer visar sig relevant. 

Kvalitetsbegreppet har tagit en väg in i förskolans kontext som i någon mening inte bara lett till något 

                                                 
45 Läroplan för förskolan. Lpfö98, reviderad 2010, s. 14. 
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konstruktivt. Illusionen om kvalitetsuppföljningsbegreppet som en förlösande sanning på en komplex 

verklighet träder fram. Min roll får plötsligt ett nytt ljus över sig. I den här bilden, med förväntan om en 

verksamhet, ska jag verka. Jag har rollen som den som överför vad som förväntas av förskolorna. 

Kvalitetsbegreppet blir förminskat och förenklat. Det som är så bekant för mig, som jag tycker mig ha 

en blick för blir med detta något mer främmande. Den värld de flesta av Sveriges barn befinner sig varje 

dag blir plötsligt mycket märklig. Min frustration blir tydlig och jag kan förstå att den finns där. Min 

tanke går till förskolechefen och pedagogen Anna. Kanske känner de en liknande frustration. De har, 

precis som jag lång erfarenhet av att ha arbetat i förskola. 

Ambitionen med alla de styrdokument som finns för förskolan och för hur förskola och 

kommuner ska arbeta med kvalitetsuppföljning är att säkerställa att alla barn kan garanteras en bra 

förskola. I Skolverkets allmänna råd för sytematiskt kvalitetsarbete46 framgår att huvudmän för 

förskolor och förskolorna själva systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten. Det ska vara 

en arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig. Sådana allmänna råd är en beskrivning av hur 

verksamheter ska arbeta utifrån skollagen. Det är å ena sidan en god ambition men å andra sidan har 

mätandet av kvalitet skapat metoder och resultat som jag är tveksam till om de alltid passar för 

förskolornas verksamheter. I mötet med den här bilden blir min horisont på ett sätt en annan. Mina 

tankar börjar röra sig runt hur jag ska hitta nya vägar när jag möter människorna som arbetar ute på 

förskolorna. För mig blir mötet och mitt förhållningssätt i det centralt. 

Att få syn på något nytt genom att betrakta mitt eget betraktande 
För att försöka förstå min roll i mötet med förskolechefer och pedagoger vid tillsynsbesök så prövar jag 

att ta hjälp av Aristoteles kunskapsform fronesis. I det här resonemanget ger jag mig själv, 

förskolechefer och pedagoger rollen som nyckelpersoner som ska förstå och överföra kvalitetsbegreppet 

in i förskolan. I en triangulering möts vi med våra olika blickar på begreppet kvalitet och vår praktiska 

kunskap som medel för att arbeta med kvalitet. Det handlar mycket om intuition, tyst kunskap och att 

medvetandegöra den för sig själv och andra. Den tysta kunskapen är den kunskap vi förvärvar på ett 

omedvetet plan. Det vi gör när vi säger att vi följer vår magkänsla. Den ska inte blandas ihop med att 

göra det man känner för. Att följa sin intuition kräver mod och förstånd. Den känsla jag beskriver av att 

förnimma något men inte få syn på det, att jag vill använda min erfarna ”blick” i mötet blir viktig. Om 

jag hade lyssnat på den blicken i mötet med pedagogen Anna hade jag behövt göra snabba avväganden 

för att ställa en nyfiken fråga och att undvika en fördömande attityd. Om jag utgår från att jag har en 

maktposition i mötet blir det viktigt att jag är medveten om hur jag gör i mötet. Jag tar stöd av filosofen 

Martha Nusssbuams tolkning av Aristoteles om att: 

                                                 
46 Skolverket Allmänna råd för Systematiskt kvalitetsarbete i skolväsendet, s. 11. 
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En person med praktisk insikt odlar känslomässig öppenhet och lyhördhet inför mötet med nya 

situationer. Ofta är det hennes engagerade lyhördhet och inte hennes distanserade tänkande som 

leder till den rätta insikten.47 

 

Kunskapsformen fronesis ger ännu ett perspektiv på min praktik. Det är i fronesis det kloka 

praktiserandet sker. Det sker i varje enskild handling och kan inte vara generellt. Filosofen Christian 

Nilsson beskriver att det handlar om hur vi ska handla i en specifik situation, framför allt när vi hamnar 

i ett dilemma där det inte finns någon riktigt bra lösning hur man än gör.48 För mig handlar det om att 

det inte blir som jag önskar utifrån de två rollerna som tillsynsansvarig, Att vara både kontrollerande 

och vägledande. 

 Bernt Gustavsson beskriver begreppet fronesis som en kunskap som tar fasta på 

människans handlingar i kunskapen. Fronesis är knuten till människans etiska och politiska liv. 49 Det är 

en praktiserande klokskap som jag menar är sammanlänkad med att vi människor måste använda vår 

klokskap i vårt arbete och det är i den specifika i situationen som den praktiska kloka handlingen sker. 

Idag skulle vi kanske kalla det ett sunt förnuft. Fronesis som praktik innebär att människan utifrån den 

aktuella situationen måste korrigera sin tillämpning av sin praktik. Framför allt när hen hamnar i ett 

dilemma där det inte finns något givet svar för vad som är bäst att göra.  

Christian Nilsson beskriver detta som att: ”Frågan som fronesis har att hantera är således inte om 

vi ska handla, vi står redan i en situation – frågan är hur vi ska handla. Detta innebär också att fronesis 

endast existerar i relation till en konkret handlingssituation.”50 Ingela Josefsson, professor vid 

universitetet i Bodö, beskriver det som att praktisk kunskap ägnar sig åt det unika, inte åt det generella. 

Särskilda fall kan inte hanteras med någon särskild teknik utan det är olika från fall till fall. Det handlar 

om att ha känslomässig öppenhet och lyhördhet inför mötet med nya situationer.51 Fronesis innebär ett 

klokt handlande i en specifik situation. Det kloka handlandet anser jag föregås av reflektion, troligen på 

ett medvetet plan, där den samlade kunskapen och erfarenheten är till hjälp. Utifrån det kan det innebära 

att erfarenheten säger att man ska göra på ett helt annat/nytt sätt och i det använda sin klokskap. För mig 

blir det att använda sin profession på ett väl avvägt sätt. 

                                                 
47 Ingela Josefsson, Läkarens yrkeskunnande, Holmbergs i Malmö AB, Malmö, 1998, s.33. 
48 Christian Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga tillvaron: En läsning av Bok VI i Aristoteles Nikomachiska etik”, ur vad är 

praktisk kunskap? red. Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus, Stockholm, Södertörns högskola, 2009, s. 48. 
49 Gustavsson, Kunskapsfilosofi: tre kunskapsformer i en historisk belysning, s. 159. 
50 Nilsson ur Vad är praktisk kunskap? s. 48. 
51 Josefsson, s. 30-33. 
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Det är intressant att försöka förstå min praktik utifrån begreppet fronesis. Men det tar tag i mig 

från två håll. Dels som en reducerad betraktare av min praktik och dels hur jag utövar min praktik i min 

berättelse. Det blir ett flöde som en liggande åtta. Evighetens tecken, där balans är centralt. 

Även den ”fenomenologiska reduktionen” gör anspråk på att vara med från två håll. Både i mitt 

skrivande betraktande av berättelsen och hur jag betraktar verksamheten jag befinner mig i. Jag tar hjälp 

av och försöker använda mig av ett fenomenologiskt betraktande av min praktik för att närma mig det 

mellanrum jag tycker finns mellan mitt arbete med kvalitetsuppföljning och barnens vardag i förskolan. 

Hans Ruin menar i sin tolkning av Edmund Husserls fenomenologi att det handlar om att öva sig i 

seende genom väsenskådande och reduktion. Väsenskådande handlar om att skåda det väsentliga på ett 

reducerat sätt.52 Reduktion är att hålla tillbaka sitt omdöme om någots verklighet och vara. Under 

skrivandets gång har jag försökt tillämpa epoché. Jag försöker göra mig reducerat lyssnande till ett tilltal 

där fenomenet tar form och blir till för min blick eller handling.  

 

”De sitter mitt emot varandra, chefen i sin kontorsstol med alla dokument framlagda på bordet. 

Inspektören sitter mitt emot med datorn uppslagen. Samtidigt som de pratar om och tittar på 

dokumenten så skriver hon i datorn. På gaveln sitter pedagogen. Hon bidrar med att berätta hur 

hon arbetar med barnen på förskolan. Chefen och pedagogen tänker samtidigt som i en tyst 

mental kör ”jag hoppas hon förstår vad jag menar, det är väl det här hon vill veta” Inspektörens 

tanke bidrar som en andra stämma till kören ”jag hoppas de förstår vad jag frågar efter så jag 

förstår vad de menar”. 

 

Bilden jag målar upp här hjälper mig att försöka se på ett reducerat sätt. Att bara betrakta ett 

tillsynsmöte som en skriven bild. Tre nyckelpersoner som gör sitt bästa för att ge det som förväntas av 

dem. Min horisont och blick får här ett nytt perspektiv. Jag inser att risken är överhängande att vi alla tre 

som nyckelpersoner fastnar i språkbruket om kvalitetsarbete, det Karin Lager kallar kvalitetssäkrande 

process. Alla vill bli sedda för den de är. Just den saken missar vi här i den låsta positionen. Vi ser 

varandra utifrån vad vi förväntar oss att se. Jag funderar över om det bara är jag som upplever att det 

uppstår ett mellanrum mellan vad jag får ta del av och barnens verklighet vid de här mötena. Kanske 

upplever de andra samma frustration? 

Om jag vänder mig till berättelserna och bilderna av vad som skedde där så kan jag kanske 

genom att skriva och reflektera i den här essän se det väsentliga på ett reducerat sätt. I berättelsen 

reflekterar jag över att jag får syn på något knappt skönjbart, att jag har en ”blick” för att se det 

                                                 
52 Ruin I Husserl s.32. 
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outtalade. Jag säger att jag låter möjligheten att ställa mer frågor slinka ur min hand. Handlandet i de här 

situationerna kan i sin bästa form bestå av fronesis, en väl avvägd kunskap. Vad skulle det innebära för 

mig i praktiken? 

I mötet med förskolechefen och pedagogen som förklarar hur hon bemött barnen i deras konflikt 

ställer jag en fråga. ”Hon kanske behöver hjälp med att säga nej till att bli jagad?” Pedagogens svar är 

att hon ska säga till flickan att bli bättre på att säga nej. Det är i den sekunden, den stunden som min 

”blick” öppnas för något osynligt. Något som kan handla om barnen på förskolan. Jag låter sekunden 

passera och möjligheten att ställa fler frågor för en dialog försvinner. Med all den erfarenhet jag har av 

förskolan ”ser” jag något, men jag låter det försvinna. Varför? Det finns kanske inget enkelt, enskilt 

svar. En tolkning kan vara att jag antog att hennes svar var vad det gav sig ut för att vara, ett klokt bra 

svar utifrån det som hade presenterats för mig.  

I berättelsen upplever jag att jag har ”missat” något. Jag undersöker inte fullt ut det jag tycker att 

jag får syn på. Om jag försöker se mig själv som en nyckelperson utifrån Lagers förklaringsmodell så är 

jag i berättelsen redan styrd av en egen idé om vad det är jag frågar efter. Den styr mig bort ifrån att 

lyssna på min ”blick” som vill få syn på något mer. Det kloka handlandet, fronesis, innebär att vara 

öppen för den blicken, att låta den leda mig till att ställa frågorna som fördjupar kunskapen om 

förskolan och ger mig möjlighet att komma närmre barnens vardag. Jag kan inte se verksamheternas 

kvalitet utan hjälp från de som arbetar i dem. Förskolechefens och pedagogens praktik, deras klokskap 

de har i sitt arbete behöver få komma till tals. I mötet med dem vid tillsynsbesöken blir det en viktig sak 

för mig att förstå. I mina olika roller som kontrollerande och vägledande möter jag chefer och pedagoger 

i deras sammanhang. Hur vi tillsammans formulerar vad kvalitet i förskolan är blir intressant att försöka 

titta på med en fenomenologisk blick. Genom att släppa min idé om vad kvalitet ”är” och lyssna på min 

”blick” av det som träder fram kan jag kanske förstå betingelserna för det fenomen som uppstår av hur 

våra roller påverkar vår syn på kvalitet och vad det i sin tur är för barnen.  

Jag går tillbaka till Emma Ek och hennes beskrivning av de granskade. Jag behöver förstå att de 

som granskas av mig kommer att anpassa sig efter vad de tror att jag vill ha svar på. I mötet med dem 

innebär det för mig att skapa förutsättningar för att så gott jag kan i mötet skapa en dialog som öppnar 

upp för att göra det osynliga mer synligt. Kanske kan det hjälpa mig och de jag möter att få syn på om 

verksamheten utgår från barnets bästa och är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.   

Marcia Cavalcante Schuback, docent i filosofi vid Södertörns högskola, beskriver i sin bok 

Lovtal till intet53 att inom Schleiermachers54 tolkning av hermeneutiken kan människan bara förstå sig 

                                                 
53 Marcia sa Cavalcante Schuback, Lovtal till intet, Glänta produktion, Produktionsrådet 2013, e-bok, 
  s. 18. 
54 Tysk filosof och teolog 1768-1834 
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själv när hon prövar sin ordförståelse i samspråk med andra. Språket blir centralt där människan föds in 

i ett språk men trots att alla talar samma språk så talar var och en för sig. Jag tolkar det som att var och 

en har sin idé om världen. Senare i boken diskuterar hon hermeneutiken som mötet med det andra där 

människan gör det bekanta främmande. 

 

”Mötet med det andra som utmärker det såkallade historiska medvetandet och det som ligger till 

grund för tänkandets möjliga hermeneutiska vändning, utgör den horisont där det redan bekanta, 

det redan tänkta och sagda blir främmande inför sig självt. I detta möte upptäcks i det redan 

kända, i det redan tänkta och sagda, det som inte blev känt, tänkt och sagt.”55  

 

Schleiermacher beskriver detta som ett mellanrum mellan det egna och främmande i en 

språkmetafor. Han talar om ett mellanspråk där det blir en översättares språk, mellan det kända och 

främmande. Det mellanrum jag söker kan kanske skönjas här. 

Den egna dimensionen eller horisonten i mötet med det främmande blir en möjlighet för 

självförvandling. I ett tidigare avsnitt i samma bok beskriver Cavalcante Schuback hur Friedrich 

Hölderlin56 talar om hermeneutiken som att vi ska ”undersöka de tendenser som är levande i en form 

istället för att betrakta formerna som en fullbordad tendens”. 57För mig liknar detta den 

fenomenologiska reduktionen. För att förstå Hölderlins förklaring så vänder jag mig till berättelsen där 

jag läser en ”dålig” kvalitetsanalys. Vid det tillsynsbesöket gör jag en snabb bedömning om att 

förskolan är dålig för att senare möta engagerade pedagoger i en verksamhet som får mig att minnas den 

kreativa konstnärsmiljö min pappa arbetade i. Det jag hade läst styrde mig av hur jag betraktade 

förskolan. Jag tolkade förskolan som form (det lästa) som en fullbordad tendens (min tolkning av 

förskolan) men i mötet med pedagogerna förstod jag något annat. Där blev det möjligt för mig att mer 

undersöka tendenser (den kreativa miljön) som var levande i en form (förskolan). 

Ett begrepp som träder fram är självkännedom. I min praktiska kunskap behöver jag känna mig 

själv. Den erfarenhet jag under många år förvärvat och praktiserat inom förskolan är en tyst kunskap 

som jag kan använda mig av i mötet med förskolechefer och pedagoger. Det kräver något av mig, ett 

ansvar för mig själv och de jag möter. Det kan innebära att vara kritisk till rollen som den som 

kontrollerar, att våga fråga sig varför den är nödvändig. Annars kan det kanske finnas en risk att 

yrkesrollen förhårdnar och tappar sin stuns och elasticitet och begränsar möjligheterna att möta 

förskolechefer och pedagoger konstruktivt. I rollen som kontrollperson finns också ett maktperspektiv. 

                                                 
55 Ibid., s.155. 
56 Tysk författare 1770-1843 
57 Ibid., s. 31 
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Det kan innebära att våga ta rollen som maktutövare och vara medveten vad det innebär i mötet med de 

som arbetar ute på förskolorna. 

Jag har prövat att se mig själv och de jag möter vid tillsynsbesöken som nyckelpersoner som ska 

transportera begreppet kvalitet in i förskolan. I våra olika roller förenas vi i mötet som ett gränsobjekt. 

Genom att förstå att rollerna har betydelse för hur mötet tar form öppnas en möjlighet för mig att 

försöka hitta nya vägar för att skapa förutsättningar att få syn på det jag tycker att jag missar.  

Avslutande reflektion 
I mitt skrivande har jag fått syn på mönster och nya perspektiv att föra in i min praktik. Att pröva att inta 

ett fenomenologiskt perspektiv har väckt tankar om hur den egna praktiken kan studeras. Det väcker 

intresse för fortsatt utforskande där begrepp som makt, interaktion, profession och självkännedom blir 

intressanta.  

I mina berättelser tydliggörs att förskolor kan ha svårt att beskriva och sätta ord på vad de 

faktiskt gör. Det finns också en tendens att chefer och pedagoger berättar vad de tror att jag vill höra 

istället för att ge sin ärliga bild. Det ligger i linje med det Ek beskriver som att de verksamheter som 

granskas gör sig granskningsbara. De kan konstruera och organisera sig inför tillsynen. Enligt min 

mening blir det ett hinder för verksamheten att ge en ”ärlig” bild av sitt kvalitetsarbete.  

Kvalitet i förskolan handlar också om kvalitet i myndigheten och bland de som granskar. Att 

möta de som arbetar i förskolor och låta dem berätta är viktigt. För mig blir det möjligt att föra samman 

det med Dahlbergs ide om meningsskapande. Även Ek nämner också vikten av att tillsynen måste vara 

meningsfull och användbar. Det blir viktiga begrepp för mig att ha med mig och beskriva i min praktik. 

En förhoppning väcks om att hitta meningsskapande möten där jag och de jag möter får syn på mer av 

det mellanrum som varit dolt för mig. Att ställa frågor skapar möjlighet för de som får frågan att 

beskriva och sätta ord på det de gör. Sonja Sheridan beskriver att kvalitet betyder ”av vad” och hur 

något är beskaffat utifrån positiva effekter. Det blir intressant att ställa det mot den kontrollerande rollen 

jag har som kan ses som att man tittar efter brister. Alltså skulle det i det sammanhanget inte kunna 

kallas för kvalitetsarbete. Den vägledande rollen väger upp genom att den bjuder in till att jag i min 

praktik kan intressera mig för det som är bra. Lagers ide om nyckelpersoner ger mig nya tankar om hur 

jag i den vägledande rollen kan vara en nyckelperson. Sheridan säger också att kvalitet handlar om hur 

pedagogen använder fysiska tillgångar som material och miljö och sig själva för att utmana barnen till 

utveckling och lärande. För att förstå hur pedagogisk kvalitet tar form är det viktigt att fokusera på 
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barnets lärprocess, lärarens förhållningssätt och hur de interagerar. 58 Kanske kan jag använda mig av 

den idén i min interaktion med förskolechefer och pedagoger.  

Det reflekterande skrivandet ökar min förståelse för att rollen som både kontrollant och 

vägledande å ena sidan blir ett hinder för mig att få syn på hela bilden av en förskola och utifrån det 

göra en rättvis bedömning av dess kvalitet. Å andra sidan finns det möjligheter för mig att genom att 

vara medveten om att rollerna påverkar mötet med chefer och pedagoger använda dem på ett 

konstruktivt sätt. Ett spännande sätt kan vara att lyfta fram mötet som ett gränsobjekt. Kanske kan 

Lagers idé om gränsobjekt vara ett stöd för att göra tillsynsbesöket till något gemensamt att förenas 

kring. Här kommer Aristoteles kunskapsbegrepp fronesis väl till pass att pröva. Att i varje enskild 

situation och möte tillämpa en praktisk kunskap och visdom på ett medvetet sätt är en utmaning. Martha 

Nussbaums tolkning av fronesis tilltalar mig. Att ha en känslomässig öppenhet och lyhördhet inför 

mötet med nya situationer blir centralt för min praktik. 

Jag inspireras till att fortsätta utforska min yrkesroll utifrån Cavalcantes förklaring av att i mötet 

med andra görs det bekanta främmande för att sättas i en ny horisont. ”I detta möte upptäcks i det redan 

kända, i det redan tänkta och sagda, det som inte blev känt, tänkt och sagt.”59  

                                                 
58 Sheridan, s.97. 
59 Cavalcante, s.155. 
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