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Syftet med denna studie är att studera vad några förskollärare definierar som 
kvalitet och vad de anser påverkar den pedagogiska verksamhetens kvalitet. 
Studien omfattar en kvalitativ studie där data har samlats in genom 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att förskollärare upplever att tid, 
miljö, barngruppens storlek och -sammansättning samt kompetens påverkar 
kvaliteten i förskolan. Slutsatsen av denna studie att den sociala miljön, lärares 
kompetens och tiden är aspekter som förutsätter att det går att arbeta mot en 
god pedagogisk kvalitet. Vidare även att barngruppens storlek och -
sammansättning, personalens kompetens, den sociala- och fysiska miljön samt 
förskollärares förhållningssätt och möjlighet till interaktion med barnen är 
faktorer som kan påverka den pedagogiska verksamhetens kvalitet.  
_______________________________________________________ 
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1 Inledning	

Erfarenheterna av förskolläraryrkets komplexitet och våra didaktiska kunskaper har fått 
oss att fundera över vad, hur och varför vissa saker ser ut som det gör i förskolans 
verksamhet. Erfarenheter av bland annat barns rätt till likvärdig utbildning, en utbildning 
där alla barn får samma möjligheter och förutsättningar till fortsatt lustfyllt lärande - en 
fråga om kvalitet.	

1998 infördes den första läroplanen för svensk förskola. I samband med att läroplanen 
antogs hamnade även förskolan under utbildningsdepartementet. Idag är förskolan en 
arena för att grundlägga det livslånga lärandet och första steget i det svenska 
utbildningssystemet (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Vikten ligger på att förena 
omsorg och lärande så de tillsammans bildar en helhet (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 
2015). Skollagen (Skolverket, 2010) framhåller att förskolan ska erbjuda alla barn en 
likvärdig utbildning, oavsett var den anordnas. Detta innebär att alla förskolor bör ha 
samma förutsättningar och utgångspunkter för att nå en hög kvalitet i sin verksamhet. 
Forskning visar på att kvaliteten i förskolan å andra sidan inte är likvärdig utan att den är 
varierande, vilket medför att barn inte alltid får en likvärdig utbildning (Sheridan & 
Pramling Samuelsson, 2016). Detta är även något som vi har sett under vår utbildning till 
förskollärare. Nyfikenheten av förskolans kvalitet väcktes av våra tidigare erfarenheter, och 
intresset för varför kvaliteten skiljer sig så mycket från förskola till förskola tog fart, trots 
att skollagen framhåller att det ska vara likvärdigt. 	

Kvalitet kan enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014) delas upp i; strukturkvalitet, 
processkvalitet och resultatkvalitet. Processkvaliteten är det som bland annat innefattar 
arbetsmetoder och förhållningssättet mellan de olika aktörer som samspelar i förskolan. 
Intresset för alla barns rättigheter samt för likabehandling har alltid funnits hos oss båda, 
och ständigt är förhållningssätt ett återkommande ämne i våra gemensamma diskussioner 
och analyser av våra förvärvade erfarenheter från förskolans verksamhet. 	

Den här undersökningen kommer att omfatta vad kvalitet i förskolan innebär samt vilka 
faktorer som påverkar kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Flera studier har påvisat 
att bland annat stora barngrupper och barngruppens sammansättning, personaltäthet och 
miljön är faktorer som påverkar verksamhetens kvalitet (Pramling Samuelsson, Williams & 
Sheridan, 2015).	

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera vad några förskollärare definierar som kvalitet och 
vad de anser påverkar den pedagogiska verksamhetens kvalitet. 

1.2 Frågeställningar 

För att nå syftet ställer vi oss följande frågor: 	

• Vad innebär kvalitet i förskolan för verksamma förskollärare?	
• Vilka förutsättningar krävs för att arbeta för en god kvalitet i förskolan?	
• Vad ses som faktorer som kan påverka kvaliteten, enligt förskollärare?	
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1.3 Disposition 

Den här studien kommer som redan nämnt att handla om hur förskollärare ser på 
begreppet kvalitet i förskolan samt vilka faktorer som anses påverka kvaliteten i förskolans 
verksamhet. Studiens följande del introduceras med rubriken Bakgrund där vi behandlar 
och redogör för våra avgränsningar i litteratursökningen, tidigare forskning inom området 
och förskolans styrdokument. Där påträffas även förklaringar för begrepp som är centrala i 
studien för att minska läsarens tolkningsutrymme. Studien teoretiska utgångspunkt 
presenteras under rubriken Teoretisk utgångspunkt. Studiens forskningsdesign, urval, 
procedur, vårt etiska förhållningssätt dataanalys samt studiens tillförlitlighet presenteras 
under rubriken Metod. Under rubriken Resultat presenteras resultatet från studien vilket 
följs av en analys av resultatet under rubriken Analys. En resultatdiskussion och 
metoddiskussion presenteras under rubriken Diskussion. Avslutningsvis presenteras vilken 
relevans studien har för förskolläraryrket i form av en Slutsats samt sist ett förslag på 
Fortsatt forskning.	

2 Bakgrund 

I överensstämmelse med föregående avsnitt introducerades denna del med vilka 
avgränsningar vi gjort i litteratursökningen. Studien utgår främst från vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar, även annan för studien relevant kurslitteratur förekommer. För 
att minska tolkningsutrymmet och i syfte för att läsaren ska förstå studien så som vi gör, 
kommer studiens centrala begrepp vidare att redogöras. Vi kommer under avsnittet 
Forskningsbakgrund att redogöra för hur kvalitet i förskolan förstås utifrån både nationell 
och internationell forskning. Avslutningsvis presenterar vi för vad förskolans 
styrdokument framhåller om förskolans uppdrag gällande kvalitetsarbete.	

2.1 Avgränsningar i litteratursökning 

För att hitta vetenskaplig litteratur till undersökningen har vi använt oss av databaserna 
SwePub, ERIC, ULRICHSWEB och Google Scholar. I de olika databaserna avgränsade vi 
sökningarna genom att filtrera resultatet till endast “peer-reviewed”, “referee-granskad” 
och “avhandlingar”. Sökorden som användes vid sökningen var “kvalitet”, “kvalitet i 
förskolan” och “kvalitetsarbete i förskolan”, “förskollärare kvalitet”. För att kunna ta del av 
internationell forskning användes även engelska sökord som “quality”, “quality preschool” 
och “quality in preschool”. Med hjälp av att kunna filtrera sökresultatet något blev antalet 
sökträffar hanterbara och kunde därefter bearbetas för att välja ut vad som var intressant 
och relevant för den här undersökningen. Vi har vidare valt att använda oss av 
kurslitteratur som behandlats tidigare i vår utbildning, som vi anser är relevant för 
undersökningen.	

2.2 Begrepp 

För att minska tolkningsutrymmet förklarar vi här nedan de begrepp som är centrala för 
studien.	

2.2.1 Kvalitet 

Kvalitet som ett multidimensionellt fenomen har i den här studien sitt fokus på barns 
möjligheter till utveckling och lärande samt delaktighet och inflytande, i relation till 
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förskolans styrdokument och de övergripande målen (Sheridan & Pramling Samuelsson, 
2016). 	

2.2.2 Lärandemiljö 

Lärandemiljön i relation till kvalitet i den här studien omfattar den fysiska- och sociala 
miljön, och hur den påverkar barns utveckling, lärande och välbefinnande. Den fysiska 
miljön innefattar lokaler och material och den sociala miljön innefattar bemötande och 
förhållningssätt (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016).	

2.2.3 Artefakter	

Artefakter är föremål som är tillverkade av människan för att underlätta vardagen. I en 
förskolekontext kan artefakter vara allt från en bok eller penna till pärlor och byggklossar 
(Strandberg, 2009).	

2.3 Litteraturgenomgång 

I det här avsnittet redogör vi för forskning och övriga studier som rör kvalitetsaspekten i en 
förskolekontext. 	

2.3.1 Kvalitet i förskolan 

Kvalitet är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt beroende på i vilken kontext begreppet 
behandlas, vilka erfarenheter man har eller vilken kunskap man besitter. Dahlberg, Moss 
och Pence (2014) menar att det är ett neutralt begrepp som är socialt konstruerat. De lyfter 
två olika tolkningar av kvalitetsbegreppet i en förskolekontext; 1) att kvalitet innefattar 
processer och samspel, samt att kvalitet är något kontextuellt, subjektivt och relationellt - 
som meningsskapande, vilket inte kan mätas, 2) handlar om att se kvalitet som något 
objektivt, som förutbestämda normer och kriterier som ska uppfyllas. Då mäts kvalitet med 
hjälp av detaljerade inspektionssystem, checklistor och skattningsskalor. Kärrby (2001) 
menar också att begreppet kvalitet är svårtolkat, samt att betydelsen är att det handlar om 
goda egenskaper som vi värderar högt och vill uppnå. Författaren skriver att kvalitet ofta 
kopplas ihop med varor och produkter som sedan jämförs gällande kvaliteten, dock så 
finns det en undran om kvalitet har samma betydelse för alla, eller om det handlar om ett 
individuellt förhållande till begreppet. Sheridan (2007) menar, för att mäta förskolans 
pedagogiska kvalitet bör man kritiskt granska vilket tillvägagångssätt som används. Vidare 
menar författaren att förenklade metoder som utgår från ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv där tester av barns färdigheter ställs i fokus, utan att ta hänsyn till kulturella- 
eller kontextuella aspekter, bör undvikas. Renblad och Brodin (2012) menar att det finns 
olika sätt att mäta kvaliteten i förskolan, personalen kan bland annat använda sig av 
självvärderingar. Det framkommer i studien att självvärderingar dock kan upplevas som 
problematiskt, då det kan vara svårt att granska sig själv och den verksamhet man arbetar 
i. Det kan bero på att en bedömning av verksamhetens kvalitet kräver pedagogisk 
kompetens, teoretisk kunskap samt en förmåga att kunna distansera sig för att kunna 
observera och förhålla sig kritisk till verksamheten (Sheridan, Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2010). Renblad och Brodin (2012) anser att om pedagoger har barns lärande 
och utveckling i blickfånget, samt dokumenterar, observerar, analyserar och reflekterar så 
finns det god potential till att kvaliteten i verksamheten blir synlig. Författarna är dock 
tydliga med att det är verksamheten som ska bedömas, inte det enskilda barnet (Renblad & 
Brodin, 2012).	
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I den svenska förskolan är verksamhetens målbeskrivning en förutsättning för att arbeta 
mot en god kvalitet. I andra länder där det inte finns nationella mål kan kvalitet kopplat till 
förskolan/skolan vara att det finns tillgång till vatten och en toalett (Kärrby, 2001). 
Författaren menar vidare att det kan vara svårt att påvisa vad som kännetecknar en 
förskola med bra kvalitet. Kvalitet innebär inte endast att det finns en hög standard 
gällande material och den fysiska miljön, det innefattar även det pedagogiska innehållet, 
relationer, samt potentialen till utveckling och lärande - det vill säga den pedagogiska 
kvaliteten (Kärrby, 2001). 	

Sheridan (2007) framhåller i sin studie att högkvalitativa förskolor i Sverige kännetecknas 
av att barn i hög grad är deltagande och har möjlighet att utöva reellt inflytande. 
Barnkonventionen framhåller också att barn har rätt att kunna påverka sin egen situation 
samt uttrycka sina tankar och åsikter (UNICEF, 2009), vilket även är ett av verksamhetens 
strävansmål som står i läroplanen (Skolverket, 2016). En förutsättning för barns utveckling 
och lärande är att barn får utrymme för inflytande och delaktighet. Därmed ses även barns 
delaktighet som en väsentlig måttstock för hög kvalitet i svenska förskolor (Sheridan, 
2007).	

Renblad och Brodin (2012) skriver att förskolan har utvecklats i takt med att samhället 
förändrats. Det medför att synen på barndom, lek och barns utveckling och lärande också 
har förändrats. Barnsynen i dagens samhälle medför att lärare ser barnen som kompetenta 
och sociala deltagare. Detta har lett till att föräldrar med barn i förskolan ställer krav på att 
förskolan ska vara en förskola med hög kvalitet (Renblad & Brodin, 2012). Författarna 
menar vidare att förskoleåldern är en viktig tid i barnens liv, av den orsaken att 
utvecklingen hos barnen är som starkast under denna period. Sheridan (2001) påvisar att 
lärare i lågkvalitativa verksamheter lägger sitt fokus på aspekter som tillhör 
strukturkvaliteten, medan de lärare som arbetar i högkvalitativa verksamheter ser 
processkvaliteten, d.v.s. sitt eget arbetssätt och förhållningssätt gentemot barnen, som 
väsentlig för kvaliteten. Därför är pedagogernas funktion och förhållningssätt av stor vikt.	

Kvalitet utifrån av barns välbefinnande	

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) menar vidare att kvalitet i förskolan även 
handlar om barns välbefinnande samt deras rättighet till att få de förutsättningar de 
behöver för utveckling och lärande. Författarna menar vidare att arbeta med kvalitet i 
förskolan betyder att kunna påvisa vilka förutsättningar som är väsentliga gällande arbetet 
mot de nationella målen. Läroplanens syfte är att öka den pedagogiska kvaliteten i 
verksamheten för att skapa en likvärdig förskola för alla. Författarna menar följaktligen att 
kvalitetsarbete förutsätter god kompetens för att kunna omsätta läroplansmålen i 
praktiken. Renblad och Brodin (2012) beskriver utifrån en studie där fyra förskolechefer 
intervjuats att begreppet kvalitet ofta nyttjas utan någon större reflektion. Det kan 
ifrågasättas eftersom att det förutsätts att hög kvalitet i förskolan resulterar i ett bättre 
välbefinnande hos barnen. Renblad och Brodin (2012) anser att det är viktigt att det finns 
resurser med olika kompetenser i förskolans verksamhet. Vidare att kvalitet i förskolan 
handlar om att ta hänsyn till barnets individuella behov av både omsorg och lärande och 
utveckling. De barn som tillbringar sina dagar på förskolan har rätt till en god kvalitet där 
man utgår från barnets bästa. Barngruppens sammansättning har vidare betydelse för att 
förskolan ska kunna erbjuda alla barn en likvärdig utbildning där omsorg om det enskilda 
barnet och dess välbefinnande står i fokus (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 
2015). Kärrby (2001) beskriver att det idag finns en bred vetskap om hur barn generellt 
utvecklas och vilka behov de har. Utöver omvårdnad har barn även behov av att bli 
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stimulerade, social kommunikation och bekräftelse. Barnen har också ett behov av ett 
personligt och enskilt bemötande. 	

Renblad och Brodin (2012) menar att eftersom förskolans kvalitet har inverkan på barns 
välbefinnande så bör fler perspektiv framhävas. Det handlar bland annat om att arbetslaget 
har en trygghet och kontinuitet samt att den kringliggande fysiska och sociala miljön är 
gynnsam och utvecklande för barnen. Renblad och Brodin (2012) skriver vidare att om 
barn är nöjda över sin vistelse i förskolan samt att de tycker att det är roligt, kopplas det 
ofta ihop med att förskolan har hög kvalitet. Dock så handlar det om vilket perspektiv som 
intas. En verksamhet som barnen tycker är rolig kanske inte håller en hög kvalitet ur ett 
verksamhetsperspektiv.	

Kvalitet utifrån olika dimensioner 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) och Sheridan (2007) menar att pedagogisk 
kvalitet är ett multidimensionellt fenomen som kombineras av olika dimensioner och 
perspektiv. Det vill säga att kvaliteten egentligen inte finns utan den måste skapas samt att 
den förändras genom samspel i olika pedagogiska processer. Kvalitet som pedagogiskt 
fenomen uppkommer av fyra dimensioner; samhällsdimensionen, barndimensionen, 
förskollärardimensionen samt verksamhetsdimensionen. De olika dimensionerna delas 
sedan in struktur-, innehåll-, process- och resultatkvalitet. Strukturkvalitet innefattar yttre 
faktorer som lokaler, ekonomi, barngruppens storlek och personal. Processkvalitet, där 
utvärderas personalens förhållningssätt, verksamhetens metoder samt de processer som 
sker i olika samspel. Resultatkvaliteten innefattar ett sammanställt resultat av struktur- 
och processkvaliteten, det vill säga hur verksamheten uppfyller de mål som läroplanen 
framhåller. Kvalitet på den pedagogiska verksamheten visar sig genom resultatkvaliteten 
(Dahlberg, Moss & Pence, 2014). En verksamhet med hög kvalitet kännetecknas av hög 
måluppfyllelse, medan en lågkvalitativ verksamhet har en lägre måluppfyllelse (Kärrby, 
2001). Vad de olika kvaliteterna innefattar skiljer sig beroende på vilken dimension man 
utgår ifrån. 	

Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) innefattar samhällsdimensionen de mål 
och krav som finns i förskolan, det vill säga de styrdokument som gäller för förskolan - 
läroplanen och skollagen. Samhällsdimensionen påvisar hur verksamhetens uppdrag 
verkställs från teori till praktik. Förskollärardimensionen utgår från förskollärares egna 
synvinkel, det vill säga deras barnsyn och kunskapssyn. Vidare även förskollärares 
kompetens, värderingar och förhållningssätt. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) 
menar att det även innefattar att förskolläraren i sin profession kan tolka och förstå 
läroplanens intentioner. Barndimensionens utgångspunkt är barnperspektivet och barns 
perspektiv. Fokus ligger på den teoretiska inramningen som finns gällande barns lärande, 
inflytande och delaktighet. Syftet enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) är att 
närma sig och få kunskaper om barnets avsikter och meningsskapande i relation till 
specifika situationer och sammanhang. Verksamhetsdimensionen kopplar ihop helheten 
och sambandet mellan samtliga dimensioner och kvalitetsperspektiv. Forskning utifrån 
verksamhetsdimensionen påvisar att den pedagogisk kvaliteten är komplex. Den visar 
också att förskolans kvalitet är bunden till de olika dimensionerna och hur de i särskilda 
situationer och sammanhang samvarierar med varandra (Sheridan & Pramling 
Samuelsson, 2016).	
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2.4 Faktorer som kan påverka kvaliteten i förskolan 

Forskning om förhållandet mellan barns lärandeupplevelser och förskolans kvalitet har 
varit ett hett ämne de senaste årtiondena (Sheridan, 2007). Resultat visar att kvaliteten i de 
svenska förskolorna är varierande, det gör att barnens utgångspunkt till lärande också blir 
skiftande (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Författarna menar att en hög kvalitet i 
förskolans undervisning har visat sig vara till fördel när det kommer till barns tillägnande 
av kunskaper, akademiska prestationer, inställning till livslångt lärande samt självkänsla. 
Pedagogisk kvalitet över lag påverkas av övergripande mål, undervisningens syfte samt 
lärares kompetens	(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Pramling Samuelsson, 
Williams och Sheridan (2015) skriver att det finns forskning som pekar ut att kvalitet i 
förskolan har kopplingar till de förutsättningar som finns gällande personaltäthet, 
barngruppens storlek, kompetens, den sociala- och fysiska miljön, förskollärarens 
förhållningssätt och interaktion med barnen. Sheridan (2007) menar vidare att 
högkvalitativa förskolor kännetecknas av bland annat stimulerande pedagogiska miljöer, 
högkvalitativa samspel mellan lärare och barn samt att de har goda förutsättningar och 
möjligheter att utveckla barns matematiska och kommunikativa färdigheter. Kärrby (2001) 
påtalar vidare att hög måluppfyllelse är ett mått på god kvalitet i förskolans verksamhet.	

2.4.1 Den sociala- och fysiska miljöns betydelse 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) beskriver utifrån forskning vad som kan 
kännetecknas av en god lärandemiljö i förskolan; tydliga mål för verksamheten, god 
samverkan med hemmet samt förskollärares kompetens. Den sociala miljön i de förskolor 
som anses erhålla hög kvalitet beskrivs som en miljö där både barn och föräldrar behandlas 
och möts med respekt samt att det finns utrymme till delaktighet i verksamheten. 
Kommunikationen är vidare en viktig aspekt som anses ha betydelse för att nå en hög 
kvalitet samt för barns förmåga att utvecklas. Den fysiska miljön är vidare tillåtande och 
tillgänglig och den kännetecknas av en miljö som bjuder in till samspel, dialoger och 
utmaningar. Förskollärarna tar till vara på barns intressen och erfarenheter, det är också 
väl synligt vilka förmågor verksamheten vill att barn ska utveckla. I en högkvalitativ social- 
och fysisk miljö som stimulerar barnen till att; ta eget initiativ, erbjuder material, -
motivation och -utmaningar, blir det möjlig att arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv där 
omsorg, lek och lärande bildar en helhet i förhållande till läroplanens mål (Sheridan, 
Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 
(2010) betonar vidare vikten av att observera och analysera hur lärare i förskolan använder 
sitt språk, olika material och vilket bemötande de har för att skapa en god lärandemiljö 
som främjar barns utveckling och lärande.	

2.4.2 Personaltäthet i förhållande till barngruppernas storlek 

I ett pressmeddelande från Skolverket (2017) uttrycks det att “När förskollärarna är för få 
blir det svårt att ge barnen de utmaningar och den stimulans de behöver och har rätt till”. 
Skolverket framhåller vidare riktmärken på hur stora barngrupperna bör vara i de olika 
åldrarna. “För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För 
barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15 barn” (Skolverket, 2017). Forskning (Pramling 
Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015) påvisar även att ett högre antal förskollärare i 
förhållande till antal barn höjer rimligtvis kvaliteten i barngruppen samt potentialen till 
positiva samspel och möten. Författarna menar dock att för de yngsta barnen och de barn 
som är i behov av särskilt stöd, är det bättre med en mindre barngrupp än fler vuxna. Detta 
för att det är mer gynnsamt för lärarna att hinna med att se och bekräfta alla barns behov. 
Sheridan (2007) framhåller i sin studie att externa ramfaktorer i lågkvalitativa förskolor - 
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sådana faktorer som personal inte kan påverka - som exempelvis barngruppens storlek, 
påverkar personalens möjlighet att samspela med alla barn. I studien framgår vidare att 
stora barngrupper hindrar personalen att hinna se- och kommunicera med alla barn, vilket 
resulterar i att barn inte får möjlighet till delaktighet och inflytande. När antalet personal 
är mindre, visar en annan studie att personalen måste lägga mer tid på att bara ta hand om 
barnen, vilket resulterar i att tiden för strukturerade och planerade aktiviteter är mindre 
(Sheridan, 2001).	

2.4.3 Tiden i förhållande till barngruppens storlek och personaltäthet	

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) och Sheridan (2001) beskriver utifrån 
olika studier att många förskollärare anser att tiden och stora barngrupper är en faktor 
som påverkar bland annat interaktionen och kommunikationen med barnen. Tiden som är 
avsatt för planerade aktiviteter har en tendens att bli förkastad då barngruppen är stor och 
personal är på möten, är sjuka eller är frånvarande på grund av andra orsaker. Detta gör att 
en del av förskollärarna känner att de inte lever upp till vad som förväntas av sin 
yrkesprofession. Förskollärarna har även uttryckt i studien att det är svårt att hinna med 
att leva upp till uppdraget som förskolans styrdokument (Skolverket, 2016) framhåller 
gällande utveckling, lärande och omsorg. Brodin, Hollerer, Renblad och Stancheva-
Popkostadinova (2015) framhåller utifrån en internationell studie att tiden för pedagogisk 
planering, systematiskt kvalitetsarbete, reflektion kring läroplanen samt tiden för barnen 
inte är tillräcklig. Resultaten visade att de avgörande faktorerna för att hålla en god kvalitet 
var kompetent personal, låg personalomsättning samt tillräckligt med tid för pedagogisk 
planering och för barnen. 	

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) menar vidare att barngruppens storlek och 
sammansättning samt antal personal är faktorer som påverkar kvalitet. Barngruppens 
sammansättning kan flera gånger ha större betydelse än det totala antalet barn. Detta 
framkommer i en studie (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015) där 
förskollärare menar att i en grupp med exempelvis barn i åldrarna ett till fem år, får de 
äldre barnen inte möjlighet till rätt stimuli då de minsta barnen kräver mer 
uppmärksamhet. 	

Sheridan (2001) påvisar i sin studie ett samband mellan personalens arbetstid och 
kvaliteten. Effekter av nedskärningar på personal på grund av ekonomiska skäl var tydlig. I 
större barngrupper skedde efter nedskärningen ett större samspel mellan barnen, medan 
det i en mindre barngrupp var mer samspel mellan barn och lärare och lärare emellan. 
Färre anställda gav negativa effekter på bland annat aktiviteter som krävde fler personal i 
förhållande till barnantal, exempelvis utflykter utanför förskolans gård. Vidare upplevde 
lärarna att i de i det dagliga arbetet hade mindre tid för planering, mindre tid för det 
enskilda barnet samt mindre tid att föra en bra dialog med föräldrar vid hämtning och 
lämning av barnen. Sheridan, Pramling Samuelsson (2010) menar att en god samverkan 
med föräldrar är av stor betydelse för barns lärande och utveckling, då det ur ett 
kvalitetsperspektiv är för att se till barnets bästa. De positiva effekterna visade sig genom 
en större lärarmedvetenhet. Medvetenheten visade sig genom att lärarna fokuserade mer 
på styrdokumentens övergripande mål (Sheridan, 2001). 	

2.4.4 Förskollärares kompetens 

En av de viktigaste kvalitetsaspekterna i förskolan anses vara förskollärares kompetens 
samt att det för verksamheten finns tydliga mål (Sheridan, Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2010). Läroplanen framhåller inte hur verksamheten ska organiseras för att nå 
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målen. Hur målen realiseras i praktiken påverkas dels av förskollärares syn på lärande, 
kunskap och utveckling och dels lärares uppfattning av förskolans uppdrag. Därmed 
påverkas förskolans pedagogiska kvalitet, barns möjlighet att lära och dess välbefinnande 
av förskollärares föreställningar och kunskaper (Sheridan, Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2010). 	

Skolverket (2017) framhåller att personaltätheten ökar men att många fler anställda saknar 
utbildning. “Statistiken visar svart på vitt den stora bristen på förskollärare. Det är 
allvarligt eftersom förskollärare har det viktiga uppdraget att ansvara för undervisningen i 
förskolan” (Skolverket, 2017). Det är av stor vikt och en betydelsefull faktor för förskolans 
pedagogiska kvalitet att lärare i förskolan har kunskap om förskolans uppdrag, både sett ur 
ett historiskt perspektiv men även hur dagens samhällsförändringar påverkar arbetet 
(Sheridan, 2007). Vidare har förskollärares kunskap om olika undervisningsstrategier 
betydelse. Olika undervisningsstrategier påverkar på olika sätt barns möjlighet till 
inflytande och delaktighet, vilket även är en avgörande faktor för förskolans kvalitet 
(Sheridan, 2007). Sheridan (2001) menar att lärare med högre utbildning är mer lyhörda 
och mottagliga för barnens intentioner, samt att barn i förskolor med behöriga lärare 
lyckades bättre i olika tester.	

2.5 Styrdokument 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) innehåller strävansmål inom olika områden 
som verksamheten aktivt ska arbeta mot att barnen utvecklar kunnande om. Läroplanen 
framhåller vidare för att barnen ska få de bästa förutsättningarna för utveckling och 
lärande ska:	

”förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 
utvecklas /---/ Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 
verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges 
bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla 
bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, 
känna sig trygga och ha roligt i förskolan” (s.14). 	

Arbetet i förskolan ska därmed präglas av trygghet, utveckling och lärande samt omsorg 
om det enskilda barnet. Det står vidare i läroplanen att förskollärare ansvarar för att 
barnen ska få goda förutsättningar för att skapa hållbara relationer samt att alla barn ska 
känna sig trygga i gruppen (Skolverket, 2016). Både skollagen (Skolverket, 2010) och 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framhåller att förskolan ska arbeta för en god 
samverkan med föräldrar samt att öka föräldrarnas möjlighet till delaktighet och 
inflytande.	

3 Teoretisk utgångspunkt 

Den här studiens teoretiska ramverk utgörs av Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv 
och vidare av Urie Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Det sociokulturella 
perspektivet behandlar utveckling och lärande som en social konstruktion där fokus ligger 
på samspelet mellan människan och miljön (Strandberg, 2009). Den ekologiska 
systemteorin beskriver hur olika samhälleliga system genom interaktion med varandra 
påverkar individens utveckling (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). 
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Fokus i denna studie ligger på vilka faktorer som påverkar kvaliteten i den pedagogiska 
verksamheten. Baserat på de nämnda teorierna ser vi på kvalitet som något som inte finns 
utan den skapas och förändras genom interaktion mellan människor, och mellan 
människor och miljön, vidare också hur människans villkor påverkas av omgivningen. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella teorin betonar att barn föds som kompetenta med inneboende 
förmågor, som genom sociala interaktion och med hjälp av artefakter, bygger upp sin 
erfarenhetsvärld (Strandberg, 2009). Utifrån det sociokulturella perspektivet sker 
utveckling och lärande i samspel med omgivningen, vuxna och andra mer kompetenta barn 
- den proximala utvecklingszonen. Detta innebär att man inte ser på endast den enskilda 
individen, utan mer på individen i gruppen, och den kontext som individen befinner sig i. 
Erfarenheterna barn erövrar genom livet påverkar sin i tur hur de erfar nya situationer 
(Strandberg, 2009). Författaren menar att en stor variation av erfarenheter, ökar 
möjligheten för utveckling. Därmed ses människans pluralitet som något värdefullt och 
fundamentalt för lärandet. Det sociokulturella perspektivet framhåller vidare även att 
drivkraften för lärandet är motivation och känslor (Strandberg, 2009). Yttre motivation 
styrs av belöningar och lovord från en vuxen. Inre motivation styrs av att lärandet känns 
lustfyllt och att individen har en stark egen vilja att lära sig (Gärdenfors, 2010). 	

3.2 Ekologisk systemteori 

Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) omfattar Urie 
Bronfenbrenners systemteorin olika system; mikro-, meso-, exo-, makro- och 
chronosystem, som kan förklaras enligt Figur 1 här nedan. Författarna menar att dessa 
system interagerar med varandra och bildar en värld runt barnet vari barnet påverkas, 
utvecklas, lär och påverkar. Närmast barnets egen livsvärld kretsar mikrosystemet. 
Mikrosystemet innefattar bland annat barnets hem och familj samt förskolan, lärare och 
jämnåriga vänner. Mesosystemet förklarar relationen mellan de olika mikrosystemen. Det 
som hänt i ett mikrosystem påverkar i sin tur hur barnet agerar och reagerar i ett annat 
mikrosystem. Exosystemet innefattar de olika faktorer och institutioner som finns utanför 
mikrosystemet, men som ändå påverkar mikrosystemen. Det kan vara exempelvis 
föräldrars utbildning eller arbetsplats, lärares utbildning, massmedia, regering eller 
kommunens utbud av förskola. Normer och bland annat övergripande ideologiska, 
juridiska, ekonomiska, politiska och historiska värderingar som finns inom ett system 
formar makrosystemet. Chronosystemet kan beskriva hur de övriga systemen är 
föränderliga med tiden och därmed påverkar individens utveckling. Sheridan, Pramling 
Samuelsson och Johansson (2010) menar att systemnivåerna inte går att se till en och en, 
då de är beroende av varandra. Exempelvis påverkas barns vistelsetid i förskolan av 
föräldrars arbetstider. Kvaliteten påverkas vidare av lärares utbildning och kompetens, 
verksamhetens ekonomiska resurser samt de övergripande lagarna som styr verksamheten. 
För att därför kunna se på kvaliteten i förskolan måste man se till vad som sker i de övriga 
systemen, då de samspelar med varandra (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 
2010). 
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Figur 1. Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Dimensioner av pedagogisk kvalitet 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) menar att pedagogisk kvalitet som 
ett multidimensionellt fenomen utgörs av fyra allomfattande dimensioner som skapar 
förståelse för- och möjliggör en bedömning av barns lärande och förskolornas kvalitet. De 
fyra kvalitetsdimensionerna är; Samhällsdimensionen, Lärardimensionen, 
Barndimensionen och Verksamhetsdimensionen. De olika dimensionerna går att se i 
relation till den ekologiska systemteorin.	

Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) synliggör 
samhällsdimensionen kvalitet utifrån en makronivå. För att skapa förståelse för praktiken i 
förskolans verksamhet måste kvaliteten och barns lärande ses i relation till det svenska 
samhällssystemets normer, värderingar och krav på förskolan. Lärar- och 
barndimensionens fokus riktar sig mot vilka möjligheter barn har till samlärande och 
förskollärares förhållningssätt mot likväl det enskilda barnet som dess lärprocess 
(Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). Författarna menar vidare att fokus 
också ligger på förskollärares kompetens att fånga barnets lust och vilja att lära sig, samt 
kunna väva in det i verksamhetens mål och innehåll. Verksamhetsdimensionens fokus 
riktas mot hur syftet och planerade aktiviteter på mikronivå utformas för att gynna barns 
lärande och utveckling. Det vill säga belysa lärares undervisningsstrategier och barns 
lärprocesser, och vidare hur de påverkar varandra i relation till de mål som beskrivs i 
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läroplanen för förskolan. Verksamhetsdimensionen knyter ihop- och beskriver relationen 
mellan samtliga dimensioner (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010).	

4 Metod 

I detta avsnitt lägger vi fram studiens forskningsdesign, urval, procedur, etiska 
överväganden, dataanalys och studiens tillförlitlighet. 	

4.1 Forskningsdesign 

Bryman (2011) framhåller att det finns olika typer av forskningsdesign, samt att varje 
forskningsdesign har olika forskningsmetoder att tillämpa. Denna studie kommer att vara 
utformad som en kvalitativ studie (Bryman, 2011). För att besvara våra frågor och nå syftet 
med studien har vi valt att samla in data genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
som vi samtidigt har spelat in med hjälp av våra mobiltelefoner. Intervjuerna har sedan 
transkriberats för att lättare kunna analysera innehållet (Bryman, 2011). 	

4.2 Urval 

Utifrån bekvämlighetsskäl - då tiden för den här studien är något begränsad - har 
respondenterna för den här studien valts ut då de är kända för oss sedan tidigare, vilket 
underlättar att hitta ett bra tillfälle för att genomföra intervjuer (Bryman, 2011). 
Respondenterna kommer att utgöras av åtta yrkesverksamma förskollärare på olika 
förskolor - privata och kommunala - samt i två olika kommuner. De deltagande 
förskollärarna presenteras i resultatavsnittet tillsammans med för studien relevant 
information.	

4.3 Procedur 

Undersökningen genomfördes under en period om åtta veckor. Inledningsvis sökte vi 
vilken tidigare forskning som var gjord inom ämnet. Ett missivbrev (se bilaga 1) med 
information om undersökningens syfte och innehåll utformades när vi visste vad studien 
skulle omfatta. Även en blankett som respondenterna vid intervjutillfället fick skriva under 
och därmed godkänna sin medverkan utformades (se bilaga 2). Vi kontaktade sedan de 
tilltänkta respondenterna för att boka in tid för intervjuer. Vi delgav i samband med detta 
även missivbrevet. Därefter genomförde vi tillsammans individuella, semistrukturerade 
intervjuer med samtliga respondenter utifrån intervjumallen (se Bilaga 3). Samtliga 
intervjuer transkriberades för att kunna analysera innehållet samt för att underlätta 
arbetet med att kunna urskilja vilka mönster som fanns. Efter transkriberingarna 
raderades ljudfilerna från mobiltelefonerna omgående.	

4.4 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principer som vi tagit i beaktande för projektet är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilket enligt Bryman (2011) 
är viktiga aspekter att ta hänsyn till i ett förskningsprojekt. Samtliga respondenter 
informerades om syftet med studien samt att arbetet kommer att publiceras på databasen 
DIVA. Respondenterna fick vidare ge samtycke till sin medverkan skriftligt innan studien 
påbörjades (se bilaga 2). Respondenterna blev informerade om att deras medverkan är 
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frivillig samt att de får avbryta deltagandet när som helst. Vidare informerades 
respondenterna om att all information som delges under undersökningen kommer att 
behandlas i förtroende således att de utlovats anonymitet samt att alla namn som används i 
studien kommer att vara fingerade. Samtliga deltagare informerades också om att all 
insamlade data endast kommer att användas för detta enskilda projekt för att sedan 
raderas (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017).	

4.5 Dataanalys 

För att kunna göra en kvalitativ dataanalys har de grundläggande tekniker som Bryman 
(2011) framhåller tagits i beaktande. Först läste vi igenom alla utskrivna transkriberingar 
och skrev sedan ner vad vi tyckte var viktigt eller intressant att eventuellt arbeta vidare 
med. Ytterligare en läsning gjordes och denna gång strök vi över ord med samma betydelse 
som var återkommande hos respondenterna - en kodning gjordes. Koderna granskades och 
reducerades till ett hanterbart antal. Vidare omformulerades koderna till begrepp med 
samma betydelse som återfanns i den valda litteraturen. 	

När kodningen var färdig gjordes en tematisk analys (Bryman, 2011). Sökandet efter teman 
utgick från att hitta någon form av röd tråd i empirin. Vi granskade transkriberingarna en 
gång till för att hitta likheter och skillnader i hur respondenterna uttrycker sig i olika 
frågor. Två teman kunde urskiljas; Hinder och Möjligheter, som i sin tur innefattar en 
grupp koder.	

4.6 Studiens tillförlitlighet  

För att stärka studiens tillförlitlighet har vi utgått från de fyra delkriterier som kvalitativa 
studier innefattar; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 
konfirmera (Bryman, 2011). Genom att vi under intervjuerna har ställt följdfrågor för att få 
tydligare svar minskar tolkningsutrymmet och trovärdigheten ökar. Vidare fick inte heller 
respondenterna ta del av frågorna i förväg, detta för att svaren ska vara genuina och inte 
spegla ett påläst “facit”. Då studien är gjord i en sådan liten skala kan inte studiens 
överförbarhet generaliseras eller garanteras. Studiens pålitlighet stärks av att vi har 
nedtecknat en fullständig redogörelse av alla skeden av studie processen. Avslutningsvis 
har vi som skribenter i största möjliga mån genomgående arbetat utifrån ett objektivt 
förhållningssätt där våra egna värderingar har lagts åt sidan (Bryman, 2011).	

5 Resultat 

Resultatet presenteras här nedan utifrån de mönster vi kunde urskilja i vår analys av 
datainsamlingen. Först följer en kort presentation av respondenterna (tabell 1) som sedan 
följs av rubriker som presenterar vilka mönster som kunde urskiljas. Mönstren som 
framkom är: Definitioner av vad kvalitet innebär för förskollärare, Tiden, Barngruppens 
storlek i förhållande till personaltäthet och -omsättning, Barngruppens sammansättning, 
Den fysiska miljön, Den sociala miljön och lärares kompetens. 
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Tabell 1.	

Befattning Kön 
(K/M) Ålder Examensår Antal år i 

verksamheten 

Ålder på 
barn i sin 

verksamhet  

Förskollärare 1 K 31 2012 6 1–2,5 år 

Förskollärare 2 K 64 1978 40 3–5 år 

Förskollärare 3 K 45 2001 17 2,5–5 år 

Förskollärare 4 K 43 2010 8 1–3 år 

Förskollärare 5 K 27 2018 0.5 3–5 år 

Förskollärare 6 K 42 2015 3 1–3 år 

Förskollärare 7 K 58 1983 35 1–3 år 

Förskollärare 8 K 32 2010 8 2–4 år 

	

5.1.1 Definitioner av vad kvalitet innebär för förskollärare	

Flera av respondenterna lyfter fram att kvalitet definieras som vikten av att man ska trivas 
och må bra på sin arbetsplats. Vidare anser några förskollärare att miljöns utformning 
påverkar kvaliteten på verksamheten men även på hur vi mår. Respondenterna uttrycker 
sig om trivsel som ett mått på kvalitet:	

Först och främst så är det, alltså att vi har det bra. Både personal och barn trivs, man känner att 
man mår bra och ingen ska må dåligt, å sådana saker, det är kvalitet (Förskollärare 1). 	

Ja det är ju att vi alla tillsammans är med på förändringen och får arbetet att fortskrida framåt 
och tycker att det är positivt och att det är roligt att jobba (Förskollärare 2). 	

Hur jag själv trivs på mitt jobb och liksom hur arbetslaget fungerar tillsammans (Förskollärare 
3). 	

När det vidare kommer till hur respondenterna definierar kvalitet i den pedagogiska 
verksamheten framkommer olika aspekter som att barnen ska ha det bra, arbeta utifrån 
läroplanens intentioner, ge barnen inflytande samt att kvalitet i förskolans verksamhet 
innebär att barnen lär sig och utvecklar olika förmågor. 	

Men sen så kommer man in på kvaliteten på själva verksamheten, alltså det vi gör, lärandet /---/ 
ge barnen utrymme för till exempel inflytande. Kvalitet är när vi faktiskt har tid att engagera oss 
i det vi vill göra och det som står i läroplanen att vi ska göra. Det är kvalitet för mig 
(Förskollärare 1).	

Det var bättre förr då fanns det alltid ett knä att sitta i, det är för barnens skull som vi är här, det 
kan jag tycka är kvalitet. När vi får barns inflytande fungera då är det jättebra kvalitet 
(Förskollärare 2).	

Kvalitet är att ha en bra verksamhet som ger barnen någonting i slutändan, att de liksom 
utvecklas i förskolan. Man utgår ju från läroplanen i det man gör, de styrdokument vi har 
(Förskollärare 3). 	

...då tycker jag att kvalitet i förskolan innebär att vi arbetar mot de strävansmålen som står i 
läroplanen och att vi också kan leva upp till förskolans uppdrag. /---/ Majoriteten aktiviteter vi 
planerar utgår från barnens tankar och idéer. I det barnen uttrycker att de vill göra väver vi in 
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lärande i olika utsträckningar. På det sättet sker lärandet genom barnens initiativ på ett för dem 
lustfyllt sätt, det är kvalitet (Förskollärare 8).	

5.2 Tiden 

Samtliga respondenter påtalar att tiden är en faktor som ständigt påverkar kvaliteten i 
förskolans verksamhet. Bland annat tiden till att hinna med alla barn om barngruppen är 
för stor. Tiden för planering är också något som respondenterna ser som en 
påverkansfaktor för den pedagogiska verksamhetens kvalitet.	

Jag kan ju uppleva vissa gånger det här med tiden. När det är många barn vill man verkligen 
känna att man hinner att ge tid till alla barn. Har man då 20 barn och kanske några som liksom 
behöver extra tid, så blir det ofta de här barnen som leker lite själva som man känner som 
liksom får mindre tid. Dem som man kanske ändå skulle vilja ge mer (Förskollärare 3).	

Planeringstiden varierar allt mellan 1,5 timme till 4 timmar mellan respondenterna. 
Samtliga respondenter menar att det är svårt att få ut sin enskilda planeringstid. De som 
arbetar på småbarnsavdelningar påtalar att om alla barnen sover så kan personalen sätta 
sig med sin planering under den tiden, men det förutsätter att alla barn sover.  	

Jag ska som förskollärare och arbetslagsledare ska ha 4 timmar i veckan. Som det ser ut just nu 
så kanske jag får ut två timmar i veckan. /---/ Sen ska jag ska inte säga att jag inte får ut 
planeringstid. För att när barnen sover så planerar vi. Men det är ingen tid som står på schemat. 
Jag tycker att vi får ut mer planeringstid på småbarnen än vad de får på storbarn. Vi har 
möjligheten att sitta när de sover. Men det är ju också för att vi just nu har en barngrupp där alla 
sover (Förskollärare 1).	

2 timmar i veckan ska vi ha. Sedan är det inte alltid vi får ut den tiden. /---/ Men det kommer 
jag få ute efter, troligtvis efter nyår. Om våra friskvårdstimmar försvinner (Förskollärare 5).	

Det framkommer i intervjuerna att flera respondenter menar att små- eller yngre barn 
kräver mer tid än vad de äldre barnen i regel gör. En förskollärare menar att: 

“Ju mindre barn desto mer omsorg” (Förskollärare 1).  

Två andra uttrycker: 

Jag som jobbar på en småbarnsavdelning känner att små barn kräver mer tid än vad de stora 
barnen kanske gör. Det krävs att de har mitt fulla fokus och min uppmärksamhet (Förskollärare 
8). 	

De största hindren är ramfaktorer, det kan vara brist på personal och att tiden inte räcker till 
(Förskollärare 6).	

5.3 Barngruppens storlek i förhållande till personaltäthet och 
-omsättning 

Samtliga åtta respondenter påtalar att för stora barngrupper påverkar kvaliteten genom att 
de inte får tiden att räcka till att se och bekräfta alla barn. De menar att det är lätt att få 
med sig hela gruppen men att det blir svårt att se till det individuella barnet, vilket de 
tycker medför att kvaliteten blir lägre. 	

Barngruppens storlek har betydelse på grund av att man inte hinner med alla barn. Alla barn 
kräver olika saker och eftersom att vissa är då ett år, vissa kan inte gå. De kräver kanske en 
vuxen och då är man bara två på resten och framförallt så eftersom de är små så kanske de alltid 
är ledsna. Desto flera ledsna barn man har, desto mindre tid har man till de andra som inte 
kanske kräver en person. Men de kanske kräver att man är en på fyra eller fem barn. Det är bara 
se på vår matsalssituation - det är skillnad på att ha tre barn och ha sex, hur mycket man hinner 
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prata med dem, eller om man bara matar och servar. Individuella barnets inflytande blir 
lidande. Gruppen får man alltid med sig. Men det enskilda barnet får inte kanske den tiden den 
behöver (Förskollärare 1).	

Ja eftersom att kvalitet för mig är att lyckas utveckla barnens förmågor som står i läroplanen 
och också att alla barn får sin röst hörd och bekräftad så tror jag att kvaliteten påverkas av att 
barngruppen kan vara för stor. Det blir en större utmaning som många med mig upplever är 
svår att handskas med. Det blir svårare att tillgodose alla barns önskan och behov av stimulans 
(Förskollärare 8).	

En annan förskollärare framhåller att den lustfyllda- och den lärande leken fungerar bättre 
när det är färre barn. Hon menar att:	

Det är mycket som påverkar. /---/ Små barngrupper är viktigt, det är svårt med stora 
barngrupper. Till exempel matsituationer. Barn behöver lugn och ro när de sitter och äter och 
när de ska sova, och leken fungerar bättre när det är färre barn (Förskollärare 4).	

Att barngruppens storlek påverkar kvaliteten och huruvida personalen kan gå med barnen 
på utflykter är något som respondenterna tar upp.	

Om man har liksom 16 små barn som inte kan gå och kanske inte vill gå. Man kan ha med sig tre 
vagnar, möjligtvis fyra om man släpar en efter sig. Men det är inte optimalt. då tar jag hellre att 
vara kvar på gården eller det kan vara så att vi blir kvar inne på grund av för många barn 
(Förskollärare 1).	

Flera respondenter beskriver att brist på personal och stor personalomsättning påverkar 
kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Vidare berättar sju av åtta respondenter att de 
oftast får ställa in planerade aktiviteter på grund av att personal är borta. Endast 
respondent 4 påtalar dock att de aldrig ställer in planerade aktiviteter, inte ens under tiden 
de har inskolningar då de anser sig ha en hanterbart stor barngrupp och en miljö som är 
tillåtande.	

Är det stor omsättning på personal, det vill säga mycket vikarier och många sjuka under lång tid, 
så tror jag att det drar ned kvaliteten (Förskollärare 6).	

Det händer att vi får ställa in planerade aktiviteter på grund av personalbrist. Annars behöver vi 
inte ställa in, nej (Förskollärare 7).	

5.4 Barngruppens sammansättning	

Hälften av respondenterna framhåller att barngruppens storlek egentligen inte har någon 
betydelse för kvaliteten, utan viktigare är vilken sammansättning av barn som ingår i 
gruppen. Medan den andra hälften anser att barngruppens storlek har stor betydelse 
oavsett. 	

För mycket barn skapar en oro och det blir rörigt, men fokus ska ligga på vilken 
sammansättning barngruppen består av ser man alla barn och deras behov så finns 
förutsättningar för god kvalitet (Förskollärare 6).	

Man kan ha 3 barn själv och ha fullt sjå, men sen kan man ha 8 barn utan problem. Så det är ju 
liksom beroende på vilka barn man har att göra med. /---/ Det är liksom sammansättningen 
som styr också (Förskollärare 3).	

5.5 Den fysiska miljöns betydelse	

Resultatet visar att samtliga respondenter anser att lokaler och material till viss del har 
betydelse för vilken kvalitet verksamheten har. Till viss del tycker några att det är viktigt att 
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kunna erbjuda alla barn något de intresserar sig för medan andra tycker att materialet inte 
har så stor betydelse. 	

Jag anser att material och miljön påverkar kvaliteten. /---/ En god kvalitet handlar också om att 
vi har material att erbjuda. Däremot tycker jag inte att det ska finnas en uppsjö av material. Det 
kan vara en nackdel för då behöver inte barnen använda sitt huvud och inte sin fantasi 
någonting utan man kan liksom bara plocka fram grej på grej. Det gäller att tänka igenom de 
grejer vi har så att det utvecklar barnen och blir till bra kvalitet (Förskollärare 2).	

Det finns ramfaktorer som påverkar, sådana som vi inte kan påverka. Och det är just vilka 
lokaler vi har kanske. Vi kanske inte kan följa barnens tankar till 100 % beroende på hur 
lokalerna ser ut. Är de jätteintresserad av att utforska mycket med vatten till exempel. På 
sommaren kan man göra det ute, men vi har liksom inget sådant rum där vi kan plaska och 
skvätta med vatten hur mycket som helst. Så att lokalen har en viss påverkan som hindrar oss 
från att vi kan följa barnen. Möjligheterna de är väl oändliga egentligen. Det blir ju som sagt 
som jag sa vad man gör det till (Förskollärare 8).	

En respondent trycker på att en god ekonomi är en förutsättning för en god kvalitet, så 
man kan köpa in saker till verksamheten. En annan förskollärare menar att den fysiska 
miljön inte är av någon större betydelse:	

Ja den tror jag är den minsta faktorn. För att har du engagerade pedagoger så kan de göra en 
jättebra verksamhet även om du bara har lite leksaker. Alltså det är klart man måste ha något 
material. Men det går och göra av väldigt lite och framför allt tror lokalen är det minsta 
problemet. Materialet ja det kanske vi själva får köpa in och bestämma över vad vi har eller 
skapa själva kan vi ju göra. Säg att vi inte skulle ha några pengar, då får vi skapa med det vi har 
med och göra leksaker, och det tror jag handlar mer om oss vuxna, hur kreativa vi är 
tillsammans med barnen och hur vi kan skapa en bra miljö (Förskollärare 1).	

5.6 Den sociala miljön 

I resultatet framkommer det att pedagogers inställning till arbetet är viktigt, samt att 
bemötande, förhållningssätt och att skapa en god anknytning och trygghet till barnen 
påverkar kvaliteten. En förskollärare menar att en god relation till föräldrarna skapar en 
trevlig atmosfär som vidare bidrar till god kvalitet:	

Vi är glada och positiva jag måste skryta lite vi har ett jättebra bemötande med våra föräldrar vi 
har en fantastisk kommunikation det börjar redan när man möter upp på ett bra sätt på 
morgonen när du kommer och när du går hem så känner jag att jag vunnit väldigt mycket när du 
får med dem på tåget att vi tar emot våra barn på ett bra sätt så vi uppvisar vi bra kvalitet 
(Förskollärare 2).	

En annan förskollärare lägger också vikt vid föräldrakontakten men även kontakten med 
barn och kollegor:	

Jag arbetar för goda och trygga relationer mellan barnen och mig, men också med föräldrarna 
(Förskollärare 6).	

Ytterligare en annan belyser vikten av bemötande och samarbete för god kvalitet:	

Ett gott samarbete i arbetslaget och jag tänker på vilket förhållningssätt jag har. För mig spelar 
väldigt mycket in hur jag bemöter andra /---/ även hur jag blir bemött. Jag försöker alltid att ha 
en positiv anda när jag arbetar (Förskollärare 8). 	

Vidare anser två respondenter att trygghet och anknytning är viktigt: 	

Det är ju mycket på en småbarnsavdelning att det kommer små nya barn som behöver annat. De 
behöver trygghet och närhet och den biten. De här som har gått i ett och ett halvt år, de behöver 
ju utmanas på ett annat sätt (Förskollärare 7). 	
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Sedan är mitt förhållningssätt som förskollärare ganska viktigt för att liksom uppnå god kvalitet 
det handlar jättemycket om trygghet att barnen trivs hos oss är ju viktigt för mig (Förskollärare 
5).	

5.7 Förskollärares kompetens	

Hälften av respondenterna framhåller att lärares kompetens och utbildning har stor 
betydelse för vilken kvalitet som finns i verksamheten. En förskollärare menar att olika 
kompetenser och uppfattningar om olika fenomen kan göra arbetet svårare. 	

En förskollärare beskriver vikten av utbildning:	

En till sak som jag märker när vi har vikarier som kommer in är att vilken utbildning man har, 
också har stor betydelse. De flesta vikarier har ingen utbildning inom barnomsorgen alls eller 
någon kunskap om läroplanen. Jag bär med mig betydelsen av didaktiska kunskaper sedan jag 
utbildade mig till förskollärare. Det är viktigt att veta vad man gör och varför, vilket jag känner 
att många vikarier saknar (Förskollärare 8).	

Kunskaper om förskolans styrdokument och hur den verkställs i praktiken är ytterligare en 
påverkansfaktor enligt en respondent.	

Kvalitet i förskolan handlar för mig om kompetens att personalen är utbildad och att man har 
kunskaper om de styrdokument som man ska arbeta efter i verksamheten. /---/Jag har 
kunskaper om förskolans läroplan och att jag arbetar för goda och trygga relationer. /---/Det 
som bidrar till en god kvalitet är kompetens och att man vet hur man ska använda sig eller 
omsätta sina kunskaper i praktiken (Förskollärare 6).	

Ytterligare en respondent menar att hålla sig a jour med samhällets förändringar samt att 
fortbilda sig bidrar till att hålla en god kvalitet i förskolans verksamhet:	

Tänka på liksom vad jag är intresserad av och fortbilda mig. Och utifrån barngruppen se vad 
barngruppens behov är. Att vi alla tillsammans är med på förändringen och får arbetet att 
fortskrida framåt och tycker att det är positivt och roligt att jobba (Förskollärare 3).	

6 Analys 

I analysavsnittet presenterar vi resultatet tematiskt utifrån hur vi tolkar att respondenterna 
ser olika faktorer som hinder alternativt som en möjlighet för att arbeta mot en god 
kvalitet. Under respektive avsnitt kopplar vi resultatet till tidigare forskning, teorier samt 
studiens forskningsfrågor. Först analyseras hur respondenterna definierar begreppet 
kvalitet. Sedan följer en analys av vilka faktorer som tolkas som hinder, dessa är; Tiden, 
Barngruppens storlek i förhållande till personaltäthet och -omsättning, Barngruppens 
sammansättning och Den fysiska miljöns betydelse. Sist analyseras vilka faktorer som ses 
som möjligheter för att arbeta mot en god kvalitet, dessa är; Den sociala miljöns betydelse 
och Lärarens kompetens. 	

6.1 Hur förskollärare definierar kvalitet 

Definitionen och medvetenheten om vad kvalitet innebär visar sig vara olika mellan 
respondenterna. Att begreppet är svårdefinierat understryks även av Kärrby (2001). Det 
första och viktigaste som majoriteten av respondenterna relaterar kvalitet till är när de 
själva känner att de trivs och mår bra på sin arbetsplats. När frågan vidareutvecklades 
framkom aspekter av kvalitet i den pedagogiska verksamheten att överensstämma med hur 
kvalitet definieras enligt vår studie.	
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Fyra av åtta respondenter påtalar tydligt i enlighet med tidigare forskning att god kvalitet 
innebär att arbeta mot- och nå hög måluppfyllelse (Sheridan, 2001; Kärrby, 2001). De 
övriga respondenterna påtalar vikten av barns delaktighet och inflytande. Läroplanen 
(Skolverket, 2016) framhåller att barns delaktighet och inflytande är en del av det 
pedagogiska uppdraget, vilket också kan kopplas till kvalitet (Sheridan, 2007). Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv kan vi se att samband mellan resultatet och kvalitet innefattar en 
syn på barn där barnen ses som kompetenta med möjlighet att utöva inflytande över 
verksamheten (Strandberg, 2009).	

I resultatet kan vi se samband mellan respondenternas definition av kvalitet i förhållande 
till när de utbildat sig. Ett exempel på detta kan vi se där två av respondenterna påtalar att 
vikten av omsorg föregår lärandet, vilket inte är förenligt med vad som framkommer i 
tidigare forskning. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att omsorg och lärande 
idag ska gå hand i hand genom den pedagogiska verksamheten för att skapa god kvalitet, 
vilket förutsätter att personalen besitter god kompetens.	

6.2 Vilka hinder som finns för att arbeta mot en god kvalitet 

Den största utmaningen respondenterna påtalade för att arbeta mot en god kvalitet var 
tiden, personaltätheten, barngruppens storlek och -sammansättning samt den fysiska 
miljön. Sheridan (2001) beskriver att de förskolor där personal fokuserar på 
strukturkvaliteten, d.v.s. exempelvis lokaler, personal och barngruppens storlek vanligen 
har en sämre kvalitet i sin pedagogiska verksamhet än de som fokuserar på arbetsmetoder, 
lärande och förhållningssättet.	

Resultatet visar vidare på att strukturerade/planerade aktiviteter ofta ställs in på grund av 
personalbrist. Personaltäthet och -omsättning är ramfaktorer som personalen själva inte 
kan påverka, vilket blir synligt utifrån den ekologiska systemteorin (Sheridan, Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2010). Att aktiviteter ställs in påverkar i sin tur barnens 
möjlighet att lära av- eller med varandra. Den sociokulturella teorin framhåller en syn på 
barnet som kompetent samt att vuxna ska visa tilltro till barnets förmåga (Strandberg, 
2009). En respondent påtalar dock att inga aktiviteter ställs in, inte ens under 
inskolningsperioden, detta för att de har en hanterbart stor barngrupp och en miljö som är 
tilltalande och förberedd för barnen att ta del av, vilket Sheridan, Pramling Samuelsson 
och Johansson (2010) menar kännetecknar en god kvalitet.	

Engdahl Ärlemalm- Hagsér (2015) menar i linje med vårt resultat att det finns en önskan 
hos personalen i förskolan om mer tid. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) framhåller 
att grunden till att vilja ha mer tid kan vara att det handlar om ifall verksamhetens rutiner 
är hållbara eller om de egna upplevda kraven som finns gällande innehållet i verksamheten 
är för höga. Författarna ger vidare stöd för att det handlar om hur personalen tolkar tid 
eller hur de disponerar sin tid, som är avgörande om tiden ses som en möjlighet eller som 
hinder. 	

Vad som anses vara en stor barngrupp är inget som respondenterna kan svara på, utan det 
är något som anses vara relativt. Men de flesta är eniga om att en för stor barngrupp 
påverkar kvaliteten negativt. Något som samtliga respondenter däremot anser ha betydelse 
är vilken sammansättning av barn som finns i en barngrupp. När brister i verksamhetens 
kvalitet läggs på barngruppens storlek, menar Pramling Samuelsson, Williams och 
Sheridan (2015) att det finns ett behov av att granska vilka arbetsmetoder som tillämpas 
för att öka kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. I en studie visade det sig att 
personalens inställning i förhållande till barngruppens storlek påverkade kvaliteten 
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(Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015). Det påvisades även i samma studie att 
där personalen inte lägger vikt vid barngruppens storlek, utan mer vid vilken 
sammansättning barn de har i gruppen, anser de att de har en god kvalitet. Det beror på 
om de väljer att se gruppstorleken som en möjlighet eller ett hinder (Pramling Samuelsson, 
Williams & Sheridan, 2015). Utifrån den ekologiska systemteorin kan förskolans 
verksamhet som ett mikrosystem påverkas av yttre ramfaktorer från bland annat exo- och 
makrosystemet. Dessa faktorer kan inte personalen påverka utan får anpassa innehållet i 
sin verksamhet efter (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). Stora 
barngrupper i mikrosystemet kan med andra ord påverkas av exosystemet i form av vilket 
utbud av förskolor som finns. Är utbudet begränsat så genererar det i stora barngrupper på 
de befintliga förskolorna, vilket inte personalen kan påverka. Exosystemet påverkar vidare 
vilken ekonomi som finns för att kunna utöka utbudet av förskolor.	

Den fysiska miljön anser respondenterna till viss del kan vara ett hinder för en god kvalitet 
i den pedagogiska verksamheten, men dock inte avgörande. Respondenterna menar att den 
sociala miljön och inställningen till arbetet är av större vikt. Detta framhåller Sheridan 
(2001) är en god förutsättning för att arbeta mot en god kvalitet. 	

6.3 Vilka möjligheter det finns för att arbeta mot en god 
kvalitet 

Förhållningssätt och bemötande är viktiga faktorer gällande kvaliteten i förskolan, det 
påtalar även några av respondenterna (Sheridan, 2001). En bra samverkan mellan 
föräldrar och förskola är också något som respondenterna anser vara viktigt. Enligt 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) så kännetecknas en förskola med god 
samverkan med hemmen en bra kvalitet. Goda relationer i arbetslaget är för några 
respondenter minst lika viktigt för kvaliteten som relationerna med föräldrar och barn. 
Vidare tycker en respondent att det är viktigt att bemöta alla i verksamheten på ett bra sätt 
(Renblad och Brodin, 2012). Respondenternas förhållningssätt är förenligt med hur 
kvalitet framhålls utifrån de olika dimensionerna. Lärar- och barndimensionen grundar sig 
bland annat på lärarens förhållningssätt, värderingar och bemötande samt vilka 
möjligheter barn har till samlärande. Lärar- och barndimensionen måste vidare ses i 
relation till samhällsdimensionen. Samhällsdimensionen synliggör kvalitet där kvalitet 
utifrån den ekologiska systemteorin speglar en makronivå. För att vidare kunna avgöra 
kvaliteten måste barns lärande ses i relation till det svenska samhällssystemets normer, 
värderingar och krav på förskolan. Detta visar sig bland annat i att läroplanen är ett 
politiskt fattat beslut (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010).	

Två respondenter anser att trygghet är en viktig del av verksamheten. En av dem menar att 
de små barnen är i störst behov av trygghet och att de äldre barnen behöver stimuleras på 
andra sätt. Renblad och Brodin (2012) menar att kvalitet i förskolan är att respektera barns 
enskilda behov av omsorg men också lärande och utveckling. De barn som vistas på 
förskolan har rätt till en bra kvalitet där man förutsätter vad som är bäst för barnet.	

Kompetens i förskolan i samband med kvalitet är något som hälften av respondenterna 
lyfter, dock utifrån från olika perspektiv. En förskollärare menar att det är viktigt för 
kvaliteten att ha kunskap om styrdokumenten och menar att detta blir påtagligt när det 
arbetar personal i förskolan som inte har rätt utbildning. Respondenten menar vidare att 
detta är något som medverkar till om det finns en god kvalitet eller inte, vilket är 
samstämmigt med det Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) framställer. 
En annan respondent anser att det är betydelsefullt för kvaliteten att följa med i 
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utvecklingen i samhället, samt att fortbilda sig. Hon menar att det gynnar arbetet i 
barngruppen och att det är utvecklande för arbetslaget vilket är i enlighet med vad tidigare 
forskning beskriver (Sheridan, 2007). 	

7 Diskussion 

Slutligen tar resultat- och analysdelen oss vidare till studiens sista del - diskussion - där vi 
presenterar en Resultatdiskussion, Metoddiskussion, Slutsats samt avslutningsvis Förslag 
på fortsatt forskning. Under rubriken Resultatdiskussion följer en diskussion av resultatet 
i relation till teori, studiens syfte och forskningsfrågor. Under Metoddiskussion finnes våra 
övergripande reflektioner över studien och dess resultat. Avslutningsvis presenterar vi 
vilken relevans studien har för förskolläraryrket i form av en Slutsats och sist förslag till 
Fortsatt forskning.	

7.1 Resultatdiskussion 

Under följande underrubriker kommer vi att diskutera vårt resultat i förhållande till teori, 
studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet diskuteras utifrån en del av de olika 
mönster vi kunde urskilja; Lärares kompetens, Tiden, Den sociala miljön, barngruppens 
storlek och sammansättning.	

7.1.1 Förskollärares kompetens 

När vi analyserade resultatet kunde vi urskilja hur definitionen av kvalitet skiljer sig mellan 
respondenterna. Det framgår att respondenterna som har sin examen innan läroplanens 
uppkomst menar att kvalitet är när barnen mår bra, vidare också att omsorg är viktigare än 
lärande. En förskollärare påtalar först med god ton att kvalitet innebär “att vi alla 
tillsammans är med på förändringen och får arbetet att fortskrida framåt och tycker att det 
är positivt och att det är roligt att jobba”. I förhållande till detta understryker Sheridan 
(2007) vikten av att följa med i samhällets förändringar för att arbeta mot en god kvalitet i 
förskolans pedagogiska verksamhet. Vid ett senare tillfälle i intervjun med samma 
respondent uttrycker respondenten en besvikelse över den förändrade yrkesrollen “det var 
bättre förr då fanns det alltid ett knä att sitta i, det är för barnens skull som vi är här”, 
vilket vi tolkar som att respondenten först svarar vad hon tror att vi vill höra men blir 
bekväm efter en stund och uttrycker sedan en annan åsikt. Här anser vi att det blir tydligt 
att lärares utbildning och fortbildning är av stor vikt och att kunskap om förskolans 
styrdokument är betydande (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010; 
Sheridan, 2007). 	

Vår uppfattning innan denna studie var att lärarens kompetens har en viss betydelse för 
förskolans kvalitet, vi kan nu efter denna studie konstatera att kompetensen har stor 
betydelse inom alla områden i förskolan. Resultatet påvisar hur viktigt det är att 
förskollärarna har en helhetssyn och använder sig av sin kompetens gällande läroplanen 
och dess innehåll. Vi kan också utifrån resultatet utröna att de handlar om när man 
utbildat sig, de som utbildat sig när läroplanen varit aktuell anser att kvaliteten i 
verksamheten påverkas av kunskapen om att kunna arbeta efter läroplanens intentioner 
(Sheridan, 2007). I resultatet beskriver en respondent att hon anser att det är viktigt att 
använda sig av den didaktiska kunskapen som finns hos förskolläraren. Den didaktiska 
kunskapen är dock något som vi utifrån våra tidigare erfarenheter kan se skiljer sig 
beroende på när man utbildat sig, och kan därmed spegla olika sätt att arbeta i den 
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pedagogiska verksamheten. Olikheter är inget vi definitivt ser som ett hinder utan mer som 
en resurs och en möjlighet att komplettera verksamheten (Renblad & Brodin, 2012). 	

Brist på kunskap inom den pedagogiska verksamheten bidrar till att personalen värderar 
kvaliteten i sin verksamhet på olika sätt. Därför är kompetens en viktig faktor för kvaliteten 
(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Likt tidigare forskning anser vi att olikheter kan 
vara en bidragande orsak till att kvaliteten i förskolorna är varierande, men det behöver 
inte vara så. Dock har alla barn rätt till en likvärdig utbildning och läroplanens syfte är att 
höja den pedagogisk kvaliteten i förskolan för en jämlik förskola för alla barn (Sheridan & 
Pramling Samuelsson, 2016). Vi anser att det blir påtagligt i denna studie att det finns ett 
samband med god kvalitet och kompetent personal som har kunskap om läroplanen och 
dess mål. Detta kan ses i relation till lärardimensionen då kvalitet utifrån denna dimension 
handlar om lärares förhållningssätt mot barnet samt huruvida personalen kan omsätta 
verksamhetens mål till innehåll i den faktiska praktiken (Sheridan, Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2010). Vi får vidare stöd för våra belägg i tidigare forskning som betonar att 
hög måluppfyllelse har betydelse för en god kvalitet (Kärrby, 2001).	

7.1.2 Tiden 

Det blir tydligt i vårt resultat att tiden är en faktor som upplevs påverka kvaliteten. Vi 
tolkar utifrån resultatet att många av respondenterna anser att det är svårt att få ut sin 
planeringstid som de har rätt till. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) anser att det är 
betydelsefullt att disponera den tiden som finns på ett bra sätt, planering tillsammans med 
barnen kan vara ett sätt att disponera tiden på ett effektivt sätt. Vi kan konstatera utifrån 
egna erfarenheter, resultatet och tidigare forskning att när förskollärarna inte kan nyttja 
sin planeringstid får det konsekvenser för de planerade aktiviteterna som blir färre och det 
påverkar följaktligen barns möjlighet till utveckling och lärande (Brodin, Hollerer, Renblad 
& Stancheva-Popkostadinova, 2015). En respondent som arbetar på en privat förskola 
beskriver att hon varje vecka får sin planeringstid både enskilt och tillsammans med 
arbetslaget. Detta anses bidra till en god kvalitet samt att det ökar både personalens- och 
barns välbefinnande (Sheridan, 2001). Vi kunde vidare se ett mönster i förhållandet mellan 
tiden och personaltätheten. Något vi kan tolka ur resultatet är att respondenterna ser 
personaltätheten som en orsak som i sin tur påverkar kvaliteten. Om personaltätheten i 
förhållande till barnantalet var högre anser de att skulle de få mer tid, tid till planering och 
till varje enskilt barn. Vidare skulle aktiviteter som utflykter utanför förskolans gård inte 
vara ett problem.	

I relation till Bronfenbrenners systemteori kan vi se hur styrningen uppifrån - exosystemet 
- påverkar förskolan som ett mikrosystem och det vidare i sin tur individen och dess 
förutsättningar till utveckling och lärande. Kontentan blir därmed att ekonomiska resurser 
påverkar personaltätheten, och kommunernas utbud av förskolor i förhållande till hur 
många barn som har behov av barnomsorg, påverkar förskolans kvalitet. Men innebär 
verkligen mer personal mer tid? Vi menar i linje med vad Engdahl och Ärlemaln-Hagsér 
(2015) framhåller att i fall där personal anser att de inte har tillräckligt med tid eller känner 
att kvaliteten inte håller i förhållande till uppdraget så bör personalen reflektera, analysera 
och utvärdera användningen av den tiden som finns att tillgå. Det har visat sig i studier att 
förskolor där personal i huvudsak fokuserar på strukturkvaliteten, exempelvis lokaler, 
personaltäthet och barngruppens storlek vanligen har en sämre kvalitet i sin pedagogiska 
verksamhet än de som fokuserar på arbetsmetoder, lärande och förhållningssättet 
(Sheridan, 2001). Om personalen intar ett barnperspektiv och aktivt arbetar med att närma 
sig ett barns perspektiv kan lärare utnyttja tiden till att planera verksamheten tillsammans 
med barnen. Tiden kan då likväl ses som en möjlighet istället för ett hinder. Kvalitet utifrån 



 22 

samhällsdimensionen eller utifrån en makronivå påverkar många av förskolans villkor, 
men det stora arbetet för barns förutsättningar för utveckling och lärande ligger på lärar- 
och barndimensionen. De olika dimensionerna och systemen går inte att skilja från 
varandra utan måste ses som en helhet, dock ses lärares förhållningssätt i relation till barn, 
undervisning, lärande och utveckling ha betydelse för den pedagogiska verksamhetens 
kvalitet (Sheridan, 2001).	

7.1.3 Den sociala miljön 

Utifrån den sociokulturella teorin förstås barns möjligheter till utveckling och lärande samt 
delaktighet och inflytande genom sociala relationer och samspel med miljön (Strandberg, 
2009). Respondenterna i den här studien påtalar att bemötande och förhållningssätt är 
fundamentala för att nå en god samverkan med barn, föräldrar och kollegor. Genom att 
skapa en god anknytning och trygghet anser respondenterna att de bidrar till ökad kvalitet. 
Detta är förenligt med vad tidigare studier inom ämnet framhåller (Renblad & Brodin, 
2012; Sheridan, 2001). Vidare påtalar även respondenterna att om barngruppen är för stor 
eller personaltätheten är för låg, är det svårt att hinna se och bekräfta alla barn. 
Omständigheterna i den sociala miljön kan påverka de trygga relationerna mellan barn och 
lärare, vidare också orsaka att mötet med föräldrarna i tamburen blir korta och samtalen 
mest informativa istället för genuina möten med ömsesidiga dialoger (Sheridan, 2001). 
Återigen kan vi här se att yttre ramfaktorer spelar in. Även om personalen har 
förutsättningar i form av bland annat kompetens, kan yttre ramfaktorer sätta käppar i 
hjulet och hämma arbetet mot en god kvalitet. I relation till den ekologiska systemteorin 
och kvalitetsaspekten utifrån de olika dimensionerna så blir det tydligt att de olika 
dimensionerna och systemen är en komplex sammansättning och är oupplösliga från 
varandra. 	

Flera respondenter lyfter att det är viktigt att de trivs med sitt arbete, vår uppfattning är att 
arbetsglädje och trivsel genererar i hög närvaro i arbetslaget samt att det gynnar 
samarbetet och tryggheten i verksamheten. I en verksamhet där personal ofta är sjuka eller 
frånvarande av andra orsaker blir det svårt med rutiner, trygga relationer och barns 
möjlighet till utveckling och lärande blir lidande (Kärrby, 2001). I resultatet kan vi utläsa 
att verksamheten påverkas av att personalomsättning är stor, samt att strukturerade 
aktiviteter får ställas in på grund av att ordinarie personal inte har tilltro till vikarier. I 
relation till det här framhåller läroplanen att det systematiska kvalitetsarbetet ska 
genomföras i syfte för att bland annat förbättra förutsättningar för att barnen ska 
utvecklas, lära och känna trygghet (Skolverket, 2016). Vi ställer oss frågan hur barnens 
trygghet och välbefinnande ska stärkas när personalen inte känner sig trygga med 
exempelvis vikarier. 	

Kvalitet utifrån den sociala dimensionen i förskolans verksamhet innebär som tidigare 
nämnt även barns välbefinnande och möjlighet till utveckling och lärande (Sheridan & 
Pramling Samuelsson, 2016). En högkvalitativ pedagogisk verksamhet kännetecknas av en 
social miljö som ser till varje enskilt barns behov av omsorg och lärande. Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2016) framhåller vidare att vuxna i förskolan ska fungera som 
förebilder för barnen. Utifrån egna erfarenheter tycker vi att det ofta ställs krav på att 
barnen ska kunna samarbeta med alla. Samtidigt kan vi se att det ibland finns 
samarbetssvårigheter i arbetslag, som i sin tur påverkar verksamheten och vidare även 
kvaliteten. Därför anser vi också att de sociala relationerna i arbetslaget är minst lika 
viktiga som en god anknytning och goda relationer med barnen.	
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7.1.4 Barngruppens storlek och sammansättning 

Vilken den optimala storleken på en barngrupp är går enligt respondenterna inte att svara 
på. Detta måste enligt respondenterna ställas i relation till vilka barn som gruppen består 
av. Något de däremot kan svara på är att en för stor barngrupp påverkar kvaliteten på ett 
negativt sätt. Negativt genom att de inte hinner se och bekräfta det enskilda barnets 
önskan och behov. Tidigare forskning påvisar att om personaltätheten i förhållande till 
antal barn inte är ömsesidigt påverkas därmed den pedagogiska verksamhetens kvalitet. I 
sådana fall lägger personalen mer vikt på bara omsorg än barns utveckling och lärande 
(Sheridan, 2001). I tidigare studier har det visat sig att personalens inställning till 
barngruppens storlek påverkar kvaliteten (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 
2015). Det påvisades vidare i studierna att där personalen inte lägger vikt vid barngruppens 
storlek, utan mer vid vilken sammansättning barn de har i gruppen, anser personalen att 
de har en god kvalitet. Det beror på om de väljer att se gruppstorleken som en möjlighet 
eller ett hinder (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015). 	

Våra erfarenheter har visat att när personalen inte har sitt fokus i barngruppen, samspelar 
barnen mer med varandra och tar hjälp av varandra mer aktivt. Studier visar även på att 
barngruppens storlek inte behöver vara ett hinder, just för att barnen då söker mer kontakt 
mellan varandra (Sheridan, 2001). En stor barngrupp kan lika gärna vara en möjlighet där 
man ser till samspel, dialoger och kommunikation. Detta fenomen är något som Vygotskij 
påtalar utifrån den sociokulturella teorin är bidragande till utveckling och lärande. Vidare 
framhåller teorin att en bred variation av möten och erfarenheter är grundläggande för att 
nå utveckling och lärande (Strandberg, 2009). 	

Utifrån lärar- och barndimensionen kan barngruppens storlek i förhållande till 
personaltäthet ses som både ett hinder och möjlighet. Dimensionen ser till vilka 
möjligheter som finns för barns samlärande. Vidare även vilken kompetens lärare har att 
fånga barnens lust och vilja att lära sig - meningsskapande. Om lärare är utbildade och 
kompetenta inom sitt område ökar barns möjlighet till samlärande genom att läraren kan 
fånga barnens intresse. Finns det brister i lärares kompetens påverkas barns möjligheter 
till samlärande och lärandet blir således inte meningsfullt. Kvaliteten i denna dimension 
påverkas med andra ord av lärares kompetens, barnsyn och syn på lärande (Sheridan & 
Pramling Samuelsson, 2016).	

7.1.5 Den fysiska miljön	

Kvalitetsaspekten utifrån den fysiska miljön är svårdefinierad. Till viss del visar resultatet 
att den fysiska miljön i form av material och lokaler är en förutsättning för att personalen 
ska kunna tillmötesgå barnens tankar, idéer, behov och intressen. Förskolans verksamhet 
som ett mikrosystem påverkas av yttre ramfaktorer från bland annat exo- och 
makrosystemet. Dessa faktorer kan inte personalen påverka utan får anpassa sin 
verksamhet efter (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). Resultatet visar 
även att färdigt material och lokaler ses som absolut minst betydelsefullt för den 
pedagogiska verksamhetens kvalitet. Resultatet påvisar hur lärare kan ha olika inställning 
till den fysiska miljön och dess betydelse för att arbeta mot en god kvalitet. Någon påtalar 
att det är personalens inställning till hur barn tillägnar sig kunskaper, medan någon tycker 
att miljön är väldigt viktig för kvaliteten. En respondent uttrycker att det inte är den fysiska 
miljön som styr om det finns en god kvalitet. ”Ja den tror jag är den minsta faktorn. För att 
har du engagerade pedagoger så kan de göra en jättebra verksamhet även om du bara har 
lite leksaker”.	
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Vi tolkar det som att hon menar att personalen ska utifrån sin kompetens och intresse 
kunna bedriva en verksamhet oavsett vilken tillgång till material som finns. Enligt 
respondenten och tidigare forskning går åsikterna isär huruvida den fysiska miljön har 
betydelse för den pedagogiska verksamheten. Sheridan (2007) menar att förskolor med 
hög kvalitet kännetecknas av bland annat inbjudande och stimulerande miljöer. Kärrby 
(2001) påtalar vidare att kvalitet inte innebär endast den fysiska miljöns utformning utan 
även att goda relationer med högkvalitativa samspel samt att ha kunskap om hur barn 
tillägnar sig kunskaper, är betydelsefulla faktorer för en hög kvalitet. Utifrån den 
sociokulturella teorin omfattas lärande och utveckling av samspel mellan människor men 
även i interaktion miljön och olika artefakter (Strandberg, 2009). Därför anser vi att miljön 
och material har betydelse för i vilken utsträckning personal har förutsättningar för att 
skapa en god lärandemiljö som bjuder in till möjligheter för utveckling och lärande. 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) påtalar även att en högkvalitativ fysisk miljö 
kännetecknas av en miljö som är tillåtande samt där material finns tillgängligt för barnen i 
deras nivå.	

7.2 Metoddiskussion 

Den här studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod med syfte att utröna vilka 
faktorer som anses påverka den pedagogiska verksamhetens kvalitet. Att vi valde att göra 
en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer är för att vi ville ha 
möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna för att därmed få möjlighet till djupare 
svar. Med hjälp av ljudupptagningen blev detta möjligt då vi kunde vara helt fokuserade på 
respondenterna. Vi tror att det hade varit svårare om vi exempelvis hade fört skriftliga 
anteckningar (Bryman, 2011). Vi hade som avsikt att i intervjuerna ställa öppna frågor 
istället för ledande frågor för att undvika att påverka respondenternas svar. En och samma 
intervjumall användes vidare i samtliga intervjuer för att lättare kunna analysera den 
insamlade empirin. Vi valde avslutningsvis att inte delge respondenterna intervjuguiden i 
förväg. Dels för att inte respondenterna ska ha möjlighet att prata ihop sig om frågorna 
samt för att öka studiens trovärdighet (Bryman, 2011). Vi tror inte att något annat 
metodval hade gett oss liknande resultat i samma utsträckning som intervjuerna. Något vi 
hade kunnat göra annorlunda skulle vara att exempelvis videofilma intervjuerna för att vid 
analysarbetet återigen kunna utläsa respondenternas kroppsspråk (Bryman, 2011). 	

Genomförandet av intervjuerna valde vi att göra gemensamt för att båda skulle få möjlighet 
att ställa följdfrågor, samt för att vi skulle få en samlad upplevelse av intervjun. Senare vid 
analysarbetet tror vi att det var en fördel att båda var närvarande vid intervjutillfällena då 
tolkningen av resultatet påverkas av bland annat respondentens kroppsspråk (Bryman, 
2011). Genom att vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans innebar det också att det 
gick åt mer tid, men det var konsekvensen vi var beredda att ta för att få möjligheten till ett 
bredare resultat. 	

Samtliga respondenter är utvalda som tidigare nämnt utifrån bekvämlighetsskäl (Bryman, 
2011). Med tanke på den begränsade tidsaspekten för studien anser vi att 
tillvägagångssättet var bra för att snabbt kunna påbörja insamling av empirin.	

8 Slutsats 

Denna studie behandlar ett ämne som är relevant för förskolans yrkesprofession genom att 
förskolans styrdokument framhåller att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning oavsett 
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vart den anordnas (Skolverket, 2010). Genom denna studie har vi belyst vad som kan vara 
orsak till att utbildningen kan skilja sig utifrån ett kvalitetsperspektiv.	

Kontentan av studiens resultat i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor är att 
det finns en bred variation av vad begreppet kvalitet innebär. För den enskilda personalen 
innebär kvalitet trivsel och välmående på sin arbetsplats. Vidare när det kommer till vad 
kvalitet innebär i förskolans verksamhet framkommer aspekter som att arbeta utifrån 
läroplanens intentioner samt att barnen är trygga och får möjlighet till utveckling och 
lärande.	

Vi kan vidare dra slutsatsen av denna studie att barngruppens storlek och -
sammansättning, personalens kompetens, den sociala- och fysiska miljön samt 
förskollärares förhållningssätt och möjlighet till interaktion med barnen är faktorer som 
kan påverka den pedagogiska verksamhetens kvalitet (Pramling Samuelsson, Williams & 
Sheridan, 2015).	

Studiens resultat framhåller avslutningsvis att den sociala miljön, lärares kompetens och 
tiden är aspekter som förutsätter att det vidare går att arbeta mot en god pedagogisk 
kvalitet.  Tiden i form av planeringstid, samt tiden i form av tillräckligt med personal i 
förhållande till barnantal för att hinna se varje enskilt barn. Får personalen ekvationen av 
tiden att gå ihop är det en förutsättning, men får de inte tillräckligt med tid är det ett 
hinder. En annan förutsättning är att personalen är utbildad och besitter relevant 
kompetens för sitt yrke.	

9 Fortsatt forskning 

Något vi kan läsa mellan raderna är att det ofta är personalbortfall ute i verksamheterna. Vi 
undrar vad som är orsaken till detta. Många påtalar att kvalitet är att man trivs och mäktar 
med barngruppen. Kan det vara så att den sociala miljön och barngruppens storlek är 
faktorer som påverkar personalens välbefinnande? Vidare frågar vi oss hur barngruppen 
delas in, ser man bara till antalet eller finns det en dialog med personalen om vilken 
sammansättning barngruppen ska innefatta? En sådan studie tror vi kan bidra till nya 
kunskaper och insikter om vad som påverkar kvaliteten i förskolan.	
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
Hej. 
 
Vi är två studenter som just nu läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola. Detta innebär också att vi står i startgroparna med att skriva 
vårt slutliga examensarbete. Områden vi valt att undersöka är vad kvalitet i förskolan 
innebär samt vilka förutsättningar som finns för att arbeta för en god kvalitet. Med 
detta brev vill vi därför fråga om du vill medverka i vår studie? 
 
Syftet med undersökningen är att få en bild av vilka faktorer förskollärare anser 
påverka den pedagogiska verksamhetens kvalitet. 
 
Underlag till undersökningen kommer att utgöras av individuella intervjuer med 
verksamma förskollärare. Intervjuerna beräknas ta ca. 30 minuter och kommer att 
spelas in för att sedan kunna transkriberas. 
 
Din medverkan i undersökningen är frivillig och medverkan får avbrytas - utan 
närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig - när som helst 
under studiens gång. Det insamlade materialet kommer att förvaras förtroligt av oss 
som arbetar med undersökningen och kommer endast att användas för detta enskilda 
projekt för att sedan raderas. Alla personuppgifter kommer vidare att anonymiseras i 
undersökning. 
 
När arbetet är klart kommer det att vara möjligt att få ta del av den slutgiltiga 
produkten. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola och slutversionen kommer att publiceras på databasen Diva. 
 
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. 
 
Eskilstuna, 26 november, 2018 

 
 
 

Sari Persson   Ulrika Mell 
 
 

 
 
 

 
 

Handledare: 
Louise Sund 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

Skriftligt samtycke till medverkan i undersökning om förskolans kvalitet 

 

Jag har… 

- …blivit informerad om syftet med studien. 

- …fått information om att medverkan är frivillig och får avbrytas när som helst. 

- …blivit informerad om att intervjun kommer att spelas in och transkriberas. 

- …fått information om att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

 

Jag ger mitt medgivande till att lämnad information får användas i utbildningssyfte. 

 

Ort/Datum 

 

Underskrift 

 

Yrkesroll 
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Bilaga 3 

 
Intervjuguide 

 

Bakgrundinformation 

Kön: 

Ålder: 

Vilken utbildning har du? 

Hur många år har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

 

Intervjufrågor 

Vad innebär kvalitet i förskolan för dig? 

Hur arbetar du för att nå en god kvalitet i verksamheten? 

Vilka faktorer tror du bidrar till bra respektive dålig kvalitet i förskolan? 

Vilka möjligheter och hinder ser du i arbetet för att uppnå en god kvalitet i förskolan? 

Hur mycket planeringstid har du för förskoleverksamheten? 

Hur ofta äger planerade aktiviteter rum med barnen? 

Händer det att ni får ställa in planerade aktiviteter? Om ja, pga. vad? 

Hur ofta får barnen bestämma aktiviteter? 

Hur många är ni i ditt arbetslag? 

Hur många barn är det i din aktuella barngrupp idag? 

Hur ser den optimala barngruppen ut enligt dig? 

Har barngruppens storlek någon inverkan på kvaliteten, enligt dig? Om ja, förklara. 

Kan du se andra delar av verksamheten som påverkas av barngruppen storlek? 

Kan du se att den fysiska miljön har betydelse för vilken kvalitet verksamheten har? 
Om ja, förklara. 

 


