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Abstrakt  

Syftet med studien var att belysa hur förskollärare arbetar med att synliggöra barns perspektiv 
inom det systematiska kvalitetsarbetet. Utgångspunkten för studien tas i sociokulturell teori där 
kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra förskollärare på tre förskolor. Resultatet av 
studien visar att den pedagogiska dokumentationen används som främsta redskapet inom det 
systematiska kvalitetsarbetet för att synliggöra barns perspektiv där kommunikation och 
interaktion är väsentligt. Resultatet visar även på att begreppet kvalitet är komplext, trots detta 
visar sig barns perspektiv vara en bidragande faktor för kvalitet eftersom barns tankar, 
förståelser och undersökande utgör grunden för att det systematiska kvalitetsarbetet ska drivas 
framåt. Detta poängteras som en möjlighet men även en utmaning eftersom det är svårt att ta 
tillvara på varje barns enskilda intresse och undersökande. Det krävs därmed en balansgång 
mellan barns perspektiv och barnperspektiv där läroplanens uppdrag har en betydelsefull roll. 
 
 
Nyckelord: Barns perspektiv, barnperspektiv, kvalitet, pedagogisk dokumentation, systematiskt 
kvalitetsarbete	
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1. Inledning  
I Skollagen (SFS 2010:800) anges att utbildningen i förskolan systematiskt och kontinuerligt 
ska planeras, följas upp och utvecklas samt att barnen ska ges möjlighet att delta i arbetet. Barns 
röster och perspektiv är därmed en central aspekt av det systematiska kvalitetsarbetet och 
utbildningens verksamhetsutveckling för att kvalitet ska uppnås. Vid Skolverkets utvärderingar 
år 2004 och 2008 visades dock brister i det systematiska kvalitetsarbetet där pedagogerna i 
förskolan ofta observerade och dokumenterade det enskilda barnet och dess brister, snarare än 
förutsättningar som gavs för lärande och utveckling, pedagogernas kommunikation med barnen 
eller barnens möjlighet till delaktighet (Eidevald, 2017).  För att tydliggöra att varje förskola 
kontinuerligt och systematiskt ska planera, följa upp och utveckla verksamheten infördes därför 
år 2011 ett nytt kapitel avseende uppföljning, utvärdering och utveckling in i läroplan för 
förskolan lpfö98 (Skolverket, 2010). Detta innebar ett förtydligande angående förskollärarnas 
ansvar att systematiskt och kontinuerligt dokumentera, följa upp och utvärdera hur väl 
verksamheten når de mål, krav och riktlinjer som läroplanen föreskriver och inte en bedömning 
av barnens personliga utveckling. Detta innebar att barnen även skulle ges möjlighet att delta i 
arbetet genom att deras röster tydligt lyftes fram i kvalitetsarbetet. Kunskap om barns 
förändrade kunnande, erfarenheter, utforskande och att barns frågor tas tillvara blev således 
väsentliga frågor i utbildningen, vilket innebar att barns perspektiv fick en central roll i 
förskolan. 	
 	
Vid införandet av läroplan för förskolan lpfö18 (Skolverket, 2018) förtydligades 
förskollärarens ansvarsområde ytterligare. Detta med en betoning på att det systematiska 
kvalitetsarbetet innefattar att förskolläraren kritiskt granskar utvärderingsmetoder och 
analyserar resultatet för att utveckla utbildningen och uppnå kvalitet. Vid införandet av 
läroplanen tydliggjordes även barns rättigheter genom implementeringen av FN:s 
barnkonvention som kommit att bli svensk lag från och med 1 januari 2020 (SFS 2018:1197). 
Barns delaktighet, inflytande och rätt att bli hörd blev i och med detta en rättighet i förskolans 
kontext. Betydelsen av barns perspektiv och barnperspektiv kan således relateras till 
barnkonventionen, barns rättigheter och självständighet. I en tidigare studie av Halldén (2003) 
framhålls att det är förskollärarens ansvar att barns perspektiv lyfts och synliggörs i den 
pedagogiska praktiken. Något som i Emilson och Pramling Samulesson´s (2012) studie visat 
sig problematiskt då synliggörandet av barns perspektiv ofta överröstas av förskollärarnas 
barnperspektiv i relation till uppdraget. Detta är något vi under våra VFU perioder själva har 
erfarit då barns reflektioner, tankar och undersökande ofta skett på förskollärarnas villkor vilket 
skapat konsekvenser för om barns perspektiv träder fram i kvalitetsarbetet. I och med 
implementeringen av FN:s barnkonvention i förskolans läroplan och som lagstiftning erhålls 
idag barns perspektiv ytterligare betydelse. Att studera hur förskollärare arbetar för att 
synliggöra barns perspektiv och hur detta träder fram i det systematiska kvalitetsarbetet blir 
därför betydelsefullt i relation till uppdraget. Denna studie kommer därför att rikta fokus mot 
att studera hur förskollärare arbetar för att synliggöra barns perspektiv inom det systematiska 
kvalitetsarbetet. Genom detta förväntas studien bidra till en större förståelse för barns 
perspektiv i relation till hur kvalitet uppnås genom det systematiska kvalitetsarbetet. 
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2. Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare beskriver att de arbetar för att synliggöra 
barns perspektiv inom det systematiska kvalitetsarbetet.	
  
2. 1 Frågeställningar 

-    Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att synliggöra barns perspektiv i det 
systematiska kvalitetsarbetet?	

-    Hur beskriver förskollärare att barns perspektiv bidrar till kvalitet inom det systematiska 
kvalitetsarbetet?	

-     Vilka utmaningar och möjligheter beskriver förskollärare med att ta tillvara på barns 
perspektiv inom det systematiska kvalitetsarbetet?	

                      	
2. 2 Arbetsfördelning 
Vi har båda haft lika stor delaktighet i detta arbete. Vilket inbegriper genomgång av litteratur 
och tidigare forskning, den skrivna texten, intervjuer och transkribering samt bearbetning och 
analys. Vid diskussioner och tolkning har vi därmed resonerat tillsammans och haft fullt 
förtroende för varandra.  
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3. Bakgrund 
Detta avsnitt inleds med att redogöra för kvalitet i förskolan. Därefter omfattas avsnittet av en 
genomgång av det systematiska kvalitetsarbetets framväxt sedan presenteras innebörden av det 
systematiska kvalitetsarbetet, barns perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet, pedagogisk 
dokumentation och slutligen studiens teoretiska utgångspunkt. 
 
3. 1 Kvalitet i förskolan 
I strävan efter att få kunskap om hur utbildningen i förskolan når kvalitet behöver begreppet 
kvalitet diskuteras. Håkansson (2017) framhåller att begreppet kvalitet har en rad olika 
betydelser, i vitt skilda sammanhang. Begreppet anses därför komplext och kan innefatta många 
olika definitioner eftersom bedömning av kvalitet i förskolan bygger på subjektiva 
uppfattningar och tolkningar. Tolkningen av begreppet anpassat till förskolan är hur väl 
utbildningen uppfyller och svarar mot nationella mål, krav och riktlinjer samt strävar efter 
ständig förnyelse och förbättringar utifrån rådande förutsättningarna. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2016) betonar att syftet med styrdokumenten är att utgöra en riktning för att höja 
kvalitet i den pedagogiska praktiken samt skapa en likvärdig förskola för alla. Därför behövs 
ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete för att upprätthålla likvärdighet och en god 
lärandemiljö i förskolan. Detta innebär att kärnan i förskolans kvalitet utgörs av förskollärares 
förmåga att tolka och förhålla sig till barns perspektiv. I relation till detta betonar Eidevald 
(2017) att både skolinspektionen och tidigare forskning påvisat både brister och skillnader 
avseende likvärdighet och kvalitet i förskolan. Detta har inneburit en förskjutning från att 
barnens utvecklingsnivå tidigare betonats till att kunskap om utbildningens organisation, 
innehåll och genomförande poängteras. Kvalitet är således inte ett neutralt begrepp utan något 
som är socialt formulerat vilket innebär att vad som utgör kvalitet utvecklas över tid inom 
sociala och institutionella sammanhang och påverkas av subjektiva uppfattningar (Dahlberg, 
Moss och Pence, 2014). Vad som utgör kvalitet för en förskollärare kan exempelvis skilja sig 
från innebörden för en vårdnadshavare. Dahlberg et al. framhåller därför kvalitet som 
meningsskapande vilket innebär ett synliggörande av det som pågår i förskolan, hur barnen 
skapar mening och förståelse. Detta med en avsikt att kunna förstå mening i den verkliga 
praktiken och samtidigt erkänna att det finns många olika meningar eller förståelser. Kvalitet 
behöver därmed inte representeras av olika mätningar som avses visa på hur bra eller dåligt 
något är i relation till teorier om utveckling. 
 	
Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) framhåller ytterligare ett sätt att se på kvalitet genom 
begreppet pedagogisk kvalitet. Begreppet innebär ett sätt att gestalta interaktion och 
kommunikation mellan alla involverade i förskolan, barn som vuxna. Pedagogisk kvalitet 
förklaras som ett perspektivtagande, dvs., en medvetenhet om att förskollärare alltid intar ett 
”visst sätt att se på något och att inneha kunskapen om vad som anses vara kvalitet i förskolan” 
(s. 22). Detta innebär att pedagogisk kvalitet även är målinriktad eftersom förskolläraren har en 
tydlig riktning mot läroplanens målinnehåll. Vid hög kvalitet har förskollärare förmågan att ta 
tillvara på barns erfarenheter och intressen samt använder händelser och därigenom på ett 
naturligt sätt erbjuder barnen reflekterande, tänkande och problemlösande situationer. Kärnan 
i pedagogisk kvalitet är den vuxnes förmåga och kompetens att samspela och kommunicera 
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med barnen, både verbalt och icke verbalt för att närma sig barns perspektiv. Sheridan och 
Pramling Samuelsson beskriver att en förskola av hög kvalitet handlar om en tillåtande atmosfär 
som speglas av samspel och kommunikation, att vara flexibel och öppen för barns delaktighet 
och möjlighet till förhandling. Det handlar om en vilja och förmåga att närma sig barns 
perspektiv och att låta barns röster träda fram genom att lyssna till dem.  
  	
3. 2 Det systematiska kvalitetsarbetets framväxt 
Ur ett historiskt perspektiv menar Persson (2008) att framväxten av den svenska förskolan 
sammanfaller med uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället. Detta innebär att 
samhällsomvandlingen varit en väsentlig förutsättning för såväl omvandlingen av samhället och 
välfärdsstatens framväxt vilket innebar att krav ställdes på barnomsorgen. Detta medförde 
enligt Persson en kraftig tillväxt och utbyggnad av förskolan under 1970-talet. Förskolan som 
institution utvecklades till att bli ett politiskt projekt som innefattade såväl arbetsmarknads-, 
social- och familjepolitiska syften men framförallt att barnen skulle socialiseras till det 
föränderliga samhället. Detta innebar att den offentliga barnomsorgen omfattade allt fler barn 
och fick en betydelsefull roll i samhället och barndomen (ibid.). Under 1970-talet reglerades 
den offentliga sektorn vilket för förskolan innebar en tillgång till utarbetade riktlinjer för 
barngruppens storlek, antal anställda per barngrupp, personalens utbildning samt stadgar för 
byggen av lokaler och ytor (Elfström, 2013). Ansvaret grundades i att följa förvaltnings- och 
tjänstemannatraditionens regelverk vilket ansågs innebära en garanti för likvärdighet i 
förskolans kvalitet över landet. Under slutet av 1970-talet minskades dock den statliga 
styrningen i Sverige genom kommunernas krav på ökat inflytande över kommunal verksamhet 
vilket resulterade i ett riksdagsbeslut om kommunalt självbestämmande år 1979. I samband 
med detta fördes en debatt om förskolans roll som främst berörde ekonomiska förutsättningar 
men även hur kvalitet kunde upprätthållas och utvecklas. Mot slutet av 1980-talet kom även 
den globala konkurrensen att spela en större roll över utbildningsväsendet, där befolkningens 
utbildningsnivå blev en viktig konkurrensfaktor och målstyrning en central förutsättning (ibid.). 
För att anpassa och styra utbildningssystemet mot de pågående förändringarna diskuterades 
framförallt decentralisering och marknadsanpassning. Decentraliseringen innebar ett skifte från 
statlig regelstyrning till kommunal. För förskolan innebar detta att det centrala regelverket 
försvann. Ansvaret för kvalitetsfrågor förflyttades till kommunerna under en period där 
förskolan kraftigt byggdes ut och omfattade en allt större del av barn i förskoleålder. För staten 
innebar detta starka motiv att utforma ett pedagogiskt program som tydliggjorde förskolans 
uppdrag (ibid.). Socialstyrelsen som under denna period var ansvarig för råd och anvisningar 
på nationell nivå släppte därför år 1987 Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 
1987). Programmet fungerade som ett ramprogram och stöd för kommunala och lokala 
riktlinjer. År 1991 övertogs dock ansvaret för förskolan av Skolverket med syfte att skapa ett 
sammanhållet utbildningsväsen och att förskolan skulle omfattas i det svenska 
utbildningssystemet (Vallberg Roth, 2011).	
	
År 1991 trädde decentraliseringen och reformen av den svenska förskolan och skolan i kraft, 
vilket medförde att frågan om kvalitetsarbete i förskolan väcktes och hur verksamheten skulle 
kvalitetssäkras (Scherp & Scherp, 2016). Reformen innebar ett ökat ansvar för det svenska 
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skolväsendet från staten till kommunerna vilket resulterade att staten fick en tillbakadragen roll 
i förskolans verksamhet. För att kontrollera att kommunerna fortsatte utvecklingsarbetet 
ställdes därför krav på mål, planer och utvärderingar för att kunna säkra kvalitet inom förskolan. 
Staten beslutade därmed år 1997 att införa krav på kvalitetsredovisningar som skulle bidra till 
utveckling och ökad måluppfyllelse i förskolan (ibid.). Bakgrunden till kvalitetsredovisningar 
handlade enligt Håkansson (2017) om en avsaknad av dokumentation av kvalitetsarbetet som 
pågick samt att uppföljningen och utvärderingen inte relaterades till de nationella målen eller 
saknades helt. Parallellt med statens intresse för kvalitet ville staten även bidra till ett lokalt 
utvecklings- och förbättringsarbete med fokus på högre måluppfyllelse och utveckling av 
verksamheterna i kommunerna. Vid införandet av förskolan första läroplan år 1998, Läroplan 
för förskolan lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) ersattes därmed tidigare regler och 
planer med centrala mål och riktlinjer för förskolan att sträva mot. Tanken var att kunna styra 
verksamheterna och samtidigt garantera likvärdighet och kvalitet över landet. Kvalitet som 
tidigare ansetts säkrad genom de centrala reglerna kunde genom uppföljning och utvärdering 
säkras genom målstyrningssystemet (Elfström, 2013). Detta synliggjordes genom skrivelsen i 
förordet “Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i 
förhållande till de uppställda målen i läroplanen” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 4). 
Elfström (2013) betonar att bakgrunden till införandet av förskolans läroplan innebar att 
tidigare regler och planer ersattes med tydliga och klara mål och anvisningar om hur målen 
skulle uppnås och tolkas. Ansvarsfördelningen och kopplingen till utvärdering av målen skulle 
således förtydligas. Ansvaret för att tolka läroplanens intentioner och att formulera lokala 
arbetsplaner lades således på de professionella i förskolan, dvs., förskolechef, förskollärare och 
barnskötare.  
	
År 2004 kom propositionen om Kvalitet i förskolan (2004/05:11). Det lokala planskrivandet 
ersattes av det systematiska kvalitetsarbetet. De som arbetade i förskolan fick i och med detta 
ett ökat ansvar att omsätta övergripande mål, ekonomiska förutsättningar och grundläggande 
värden i relation till uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Kravet på 
den enskildes kompetens och etik vilade därmed på ledningen och de verksamma pedagogerna 
vid utformningen av utbildningen (Elfström, 2013). Vid Skolverkets utvärderingar av kvalitet 
i förskolan år 2004 och 2008 påvisades dock brister. Dessa inbegrep framförallt att pedagogerna 
i verksamheterna ofta observerade och dokumenterade det enskilda barnet och dess brister, 
snarare än de förutsättningar som gavs för lärande och utveckling, pedagogernas 
kommunikation med barnen eller barnens möjligheter till delaktighet. Delaktigheten ansågs 
som något extra viktigt eftersom regleringen i skollagen och FN:s barnkonvention har en 
specifik tydlighet angående barns rätt till inflytande (Eidevald, 2017). År 2011 ersattes således 
kravet på lokala kvalitetsredovisningar och arbetsplaner med att varje huvudman och 
förskoleenhet systematiskt ska följa upp, dokumentera och utveckla utbildningen (Scherp & 
Scherp, 2016). Vid revideringen av förskolans läroplan år 2010 (Skolverket, 2010) lyftes därför 
ett nytt avsnitt in avseende uppföljning, utvärdering och utveckling. Uppdraget förtydligades 
genom skrivelsen “Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas 
upp, utvärderas och utvecklas”. Det skrevs även fram att “syftet med utvärderingen 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 
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och lärande” (s. 16). I och med detta sågs även en förskjutning från att barnens utvecklingsnivå 
tidigare betonats till att barns erfarenheter och tillvaratagande togs som utgångspunkt 
(Eidevald, 2017). Detta var ett ansvar som tidigare vilat på hela arbetslaget eftersom varken 
förskolechef eller förskollärare tidigare haft ett uttalat ansvar vilket innebar att kritik som riktats 
landat på förvaltningsnivå eller kommun. Den reviderade läroplanen innebar således ett 
förtydligat ansvar för förskolechef och förskollärare och kritik kunde i och med detta riktas 
direkt mot verksamheten (ibid.). 	
 	
Vid revideringen av förskolans läroplan lpfö98 (Skolverket, 2010) lades även tonvikt vid att 
barnperspektivet skulle utgöra utgångspunkt i all form av utvärdering. I läroplanen angavs att 
det krävs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet för att kunna utmana 
och stödja barn i deras lärande. Att kunskap om barnens förändrade kunnande, erfarenheter, 
utforskande och frågor tas tillvara var därför väsentligt för att barnen skulle uppleva 
utbildningen som intressant, rolig och meningsfull (ibid.). Barns perspektiv utgjorde därmed en 
central roll i utbildningen vilket innebar att syftet riktades mot hur utbildningen på bästa möjliga 
sätt kunde stödja barnen i deras lärande och utveckling. Detta förtydligade att barnens 
kunskaper inte skulle mätas eller bedömas utan att bedömningen skulle omfatta hur väl 
verksamheten når de mål, krav och riktlinjer som läroplanen föreskriver. Att följa barnen 
innefattade således också att följa verksamheten (Eidevald, 2017). Vid införandet av läroplan 
för förskolan lpfö18 (Skolverket, 2018) tillkommer skrivelsen ”Förskolan ska spegla de värden 
och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 
Utbildningen ska därför utgå̊ från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till 
delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.” (s. 5). Barns 
rätt att bli hörda och lyssnade på förstärks således ytterligare. Detta är något som fastslås i 
Skollagen (SFS 2010:800) där barns inflytande betonas för att uppnå kvalitet i utbildningen. 
Barnen ska således fortlöpande ges möjlighet att delta i arbetet med verksamhetsutveckling och 
hållas informerade om frågor rörande dem. 
 
3. 3 Det systematiska kvalitetsarbetet  
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) innebär kvalitet i förskolan att ett kvalitetsarbete sker 
systematiskt och kontinuerligt genom planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. 
Barnen ska ges möjlighet att delta i arbetet och utöva inflytande över utbildningen. Inriktningen 
för det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att målen som anges i skollag och läroplan 
uppfylls. Vid påvisade brister anger Skollagen att nödvändiga åtgärder ska vidtas. Skolverket 
(2015) belyser att det systematiska kvalitetsarbetet innebär målstyrda processer som vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta innebär att kvalitetsarbetet i förskolan ska 
vila på kunskap som baseras på vetenskapliga metoder, dvs., att arbetssättet både i relation till 
utbildning och undervisning samt det systematiska kvalitetsarbetet bygger på 
forskningsbaserade kunskaper samt systematiska och vetenskapliga analyser (Eidevald, 2017). 
Beprövad erfarenhet innebär erfarenheter som prövats under en längre tid, av flera och som är 
systematiskt utvärderade och dokumenterade, dvs., kvalitetssäkrade (Skolverket, 2015). Syftet 
med kvalitetsarbetet är att identifiera utvecklingsområden och uppfylla de nationella målen som 
anses bidra till kvalitet. Delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och vad som eventuellt 
orsakat de brister som uppstått utgör därmed en central aspekt av arbetet eftersom 
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kvalitetsarbetet söker svar på hur väl utbildningen skapat förutsättningar för barn att utvecklas 
och lära. Håkansson (2017) betonar att kommunikation är en väsentlig del av ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete eftersom det utgör grunden för att kvalitetsförbättringar kommer till stånd. Att 
barns perspektiv är en del av kommunikationen är därför avgörande för att nå kvalitet i 
utbildningen. Barns perspektiv blir i och med detta en avgörande faktor för hur det systematiska 
kvalitetsarbetet designas. Enligt Skolverket (2015) handlar det systematiska kvalitetsarbetet om 
att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen. Detta för att få 
kunskap om hur utbildningen når kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder 
till. För att uppnå detta menar Skolverket att barns bästa bör utgöra fokus. Ett tydligt 
barnperspektiv är därför en förutsättning för att främja barns utveckling och lärande. 
 
Insulander och Svärdemo Åberg’s (2014) studie visar dock att komplexa och motstridiga 
förhållningssätt har en tendens att komma till uttryck inom det systematiska kvalitetsarbetet. 
Detta tycks vara en följd av det dualistiska förhållningssätt som kommer till uttryck i förskolans 
läroplan, dvs., att följa, dokumentera och analysera barns lärande och samtidigt följa, 
dokumentera och utvärdera utbildningens kvalitet. I studien synliggörs två tydliga 
förhållningssätt som kommer till uttryck och genomsyrar verksamheten, ett målrationellt 
förhållningssätt och ett förhållningssätt grundat i synen kring meningsskapande. Detta innebär 
att förskollärare antingen förhåller sig till läroplanens uppdraget eller att verksamheten utgår 
från det barnen finner meningsfullt. I och med detta betonar författarna att det finns en avsaknad 
av diskussion och problematisering angående vilket förhållningssätt verksamheten grundas i 
och hur verksamheten tillgodoser barnens möjligheter till lärande och utveckling. 
	
3. 3. 1 Barns perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet  
Implementeringen av FN:s barnkonvention år 1989 har bidragit till att barns ställning i 
samhället har förändrats, framförallt barns rätt att betraktas som individer med rättigheter och 
påverkan över sitt liv (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Det beroende och lilla barnet har 
därmed ersatts av synen som kompetent med förmågan att agera, samspela och kommunicera. 
Ett paradigmskifte som även blivit synligt inom förskolans kontext (ibid.). I läroplan för 
förskolan lpfö18 (Skolverket, 2018) uttrycks att de värden och rättigheter som formulerats i 
FN:s barnkonvention ska speglas i förskolan. Detta innebär att barnen har rätt till delaktighet, 
inflytande och kännedom om sina rättigheter. Barns röster har ett värde som ska synliggöras 
och lyssnas till, barn ska således höras i alla frågor som rör dem. Detta innebär att frågor som 
rör barns lärande och utveckling i det systematiska kvalitetsarbetet ska involvera barnens tankar 
och åsikter (Barnkonventionen, 2016). Något som förskollärare i och med lagstiftningen av 
barnkonventionen (SFS 2018:1197) måste ta i beaktande. Förskolan ska således vila på 
demokratisk grund vilket innebär att utbildningen ska förmedla och förankra mänskliga 
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar (Skolverket, 2018). Lundström (2016) 
framhåller att avsikten i läroplanen är att utbildningen utformas på ett sätt där barnen ges 
möjlighet till att praktisera demokrati snarare än att enbart lära sig om demokrati. Barns 
perspektiv anses därför som en viktig del i det praktiska utövandet av demokratiska processer.  
 	
Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) framhåller att barns perspektiv 
representerar barnens egna förståelser, erfarenheter och uppfattningar av sin livsvärld vilket 
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betyder att barnet är utformare av sin egen värld. Det innebär enligt Trondman (2011) att barnet 
har rätt till sin egen upplevelse, värdering och vilja. Ett barnperspektiv handlar om att vuxna 
rekonstruerar barns perspektiv genom att tolka och skapa förståelse av barns uppfattningar, 
erfarenheter och handlingar (Pramling Samuelsson et al., 2011). Det kan innebära att den vuxne 
har en välvilja för barnets bästa, vilket är en rättighet endast vuxna för barnets räkning kan ta 
ansvar för (Trondman, 2011). För att inta ett barnperspektiv krävs således inte information från 
barnen själva, medan att inta barns perspektiv innebär att barnen själva lämnar sina bidrag 
(Halldén, 2003). I en studie av Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) diskuteras 
innebörden av barns inflytande och delaktighet i relation till barns perspektiv. I studien 
framkommer delaktighet och barns perspektiv som ömsesidigt beroende av varandra eftersom 
förutsättningen till barns delaktighet är den vuxnes förmåga att inta barns perspektiv. Att tolka 
barns perspektiv och samtidigt ta hänsyn till barnens rätt till inflytande och delaktighet är tydligt 
uttalat i dagens styrdokument där demokrati lyfts som en central del av den pedagogiska 
praktiken. Här menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) att läroplanens intentioner 
grundas i synsättet att barn lär i kommunikation och interaktion med omvärlden. Detta innebär 
att förskolläraren behöver göra sitt yttersta för att försöka förstå vad barn säger och gör, utifrån 
barns perspektiv. För att barn ska kunna skapa förståelse för demokratiska processer krävs 
därmed både delaktighet och inflytande över både beslutsprocesser och genomförande samt att 
förskolläraren skapar tillfällen för att bjuda in barnen i samtal angående detta i det systematiska 
kvalitetsarbetet.  
	
3. 3. 2 Pedagogisk dokumentation 
Lenz Taguchi (2013) framhåller därför pedagogisk dokumentation som ett verktyg som 
möjliggör för barns tankar och idéer i syfte att synliggöra lärprocesser och främja barns lärande 
i förskolan. Det möjliggör således för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten 
och det egna arbetssättet för att kunna stödja barns utveckling och lärande. Här blir tolkning 
och reflektion av dokumentation grundläggande delar vilka gör det möjligt att skapa framtida 
kontexter för lärande. Enligt författaren blir det i sammanhanget därför viktigt att skilja på 
pedagogisk dokumentation och dokumentation. Det som skiljer är inte själva 
dokumentationsmetoden utan hur dokumentationen används. I dokumentation observeras, 
fotograferas eller filmas en aspekt av något som hänt. Den pedagogiska dokumentationen 
däremot fungerar både som ett förhållningssätt och en kommunikationsform eftersom 
dokumentationen blir pedagogisk i stunden vuxna och barn reflekterar över innehållet, vilket 
leder till tolkning och analys. Detta betyder att den ses som framåtsyftande då den får 
konsekvenser för det fortsatta arbetet. Palmer (2012) menar att en utgångspunkt för pedagogisk 
dokumentation är att kunna synliggöra barnens lärprocesser genom dokumentation. Vilket 
inbegriper ett arbetssätt som förutsätter att lyssna in vad som sägs, varsamt iaktta vad som 
händer och fånga barnens intresse, utforskande och undersökande genom fotografier, 
anteckningar och filmer. Palmer framhåller vikten av barns delaktighet i 
dokumentationsprocessen genom reflektion och tolkning. Att samtala och reflektera 
tillsammans anses därmed avgörande för att den pedagogiska dokumentationen ska bidra till 
utveckling av verksamheten. Eidevald (2017) påpekar dock att det finns en risk att barns 
intresse som lyfts i den pedagogiska dokumentationen inte representerar hela barngruppen, 
vilket kan exkludera barn som inte är lika aktiva och nyfikna. Reflektion över vilket perspektiv 
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som synliggörs i den pedagogiska dokumentationen blir därför av stor vikt (Svenning, 2011). 
Detta eftersom Svenning påpekar att tillämpningen av barns perspektiv och barnperspektiv är 
relativt komplicerad och hur de används får betydelse för “barnens möjlighet till att påverka” 
(ibid., s. 45). Den pedagogiska dokumentationen kräver således en konstant reflektion om vilket 
perspektiv arbetet syftar till.  Då det i Emilson och Pramling Samuelssons (2012) studie 
framkommer att förskollärares perspektiv snarare utgör fokus fastän intresset ligger i att 
upptäcka barns perspektiv. För att närma sig barns perspektiv med utgångspunkt i erfarenheter 
och meningsskapande krävs därför enligt författarna ett kommunikativt handlande.  
 
3.  4 Teoretisk utgångspunkt 
Studien vilar på den sociokulturella teorin, vilket beskrivs i avsnittet nedan. Den sociokulturella 
teorin bidrar med att synliggöra kommunikation, mediering och appropriering som centrala 
aspekter av det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
3. 4. 1 Den sociokulturella teorin 
Inom den sociokulturella teorin förstås utveckling och lärande genom människors handlingar 
och språk i relation till kulturella redskap och sociala kontexter (Jakobsson, 2012; Säljö, 2017). 
Teorin lyfter människors förmåga till utveckling som kulturella i relation till sin karaktär. 
Exempelvis hur människan utvecklar en förmåga att resonera abstrakt eller lösa problem, dvs., 
hur människan approprierar som syftar till hur människan förstår medierande redskap (Säljö, 
2017). Uttryck som används för att förstå och beskriva lärande. I relation till studiens syfte 
möjliggör den sociokulturella teorin att undersöka hur det systematiska kvalitetsarbetet 
approprieras som ett medierande redskap. Enligt Säljö utmärks människan genom att använda 
sig av två olika redskap, det språkliga och det materiella. Barns perspektiv kan därför ses som 
ett språkligt redskap och det systematiska kvalitetsarbetet som ett materiellt inom förskolans 
kontext. Hur dessa redskap approprieras blir därför en central aspekt för att förstå barns 
perspektiv inom det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
3. 4. 2 Mediering 
Jakobsson (2012) påpekar att inom den sociokulturella teorin ses tanke, medvetande och den 
materiella världen som en helhet. Författaren lyfter att olika artefakter och kulturella produkter 
har en ömsesidig kontakt med oss genom att påverka och möjliggöra tänkande. Författaren 
lyfter därför begreppet artefakter som innefattar både fysiska och språkliga redskap (ibid.). 
Artefaktens konstruktion integreras med mänskliga egenskaper, insikter, begrepp och 
erfarenheter med avsikten att ge artefakten vissa egenskaper och syften. Detta innebär ett 
samspel mellan artefakten och människan vilket skapar olika möjligheter att erfara världen 
eftersom de involveras i en pågående och ständig process där de skapats och utvecklats i 
interaktion mellan den mänskliga och materiella världen (Jakobsson, 2012; Säljö, 2017). 
Därmed är artefakter sammankopplade i en ömsesidig relation som utvecklas och påverkar 
människors tänkande och handlande (Jakobsson, 2012). På så sätt blir både användaren och 
redskapet en del av en komplex, intellektuell och social kontext (Säljö, 2017).  
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Jakobsson (2012) betonar att mediering genom redskap är ett centralt begrepp inom den 
sociokulturella teorin. Vilket innebär att försöka förstå hur redskapen interagerar med den 
lärande människan och vilka konsekvenser det får för lärande. De språkliga och fysiska 
redskapen kan därmed inte skiljas åt då de ofta förekommer tillsammans och utgör 
förutsättningar för varandra. För att kunna förstå lärande som en del av ett socialt sammanhang 
måste även de fysiska redskapen förstås och ses som en del av den sociala kontexten (Säljö, 
2017). I relation till studiens syfte förstås det systematiska kvalitetsarbetet som ett fysiskt 
redskap där förskollärare och barn tillsammans med både det språkliga och det fysiska 
redskapet kommunicerar och reflekterar för att uppnå kvalitet i förskolan. Barns perspektiv kan 
således ses som ett språkligt/intellektuellt redskap eftersom barnens tankeprocesser, språk och 
dialoger kommer i kontakt med omvärlden via det systematiska kvalitetsarbetet som 
medierande fysiskt redskap. Tillsammans möjliggörs således ett kontinuerligt och systematiskt 
kvalitetsarbete. 
 
3. 4. 3 Appropriering 
En annan central aspekt av den sociokulturella teorin är appropriering (Säljö, 2000). Säljö 
(2017) förklarar detta som att människan lär sig att använda ett kulturellt redskap och skapar en 
förståelse för hur dessa medierar världen. Detta innebär att människan lär sig och behärskar ett 
redskap för att kunna använda det i ett visst syfte eller situation (ibid.). Vidare menar Säljö att 
appropriering kan ses som en process som gradvis sker när individen bekantar sig och använder 
redskapet i olika verksamheter. Stegvis införskaffar sig individen större erfarenhet av hur 
redskapet används på ett givande sätt. I relation till studien kan detta förstås som att det 
systematiska kvalitetsarbetet är ett medierande kulturellt redskap som approprieras och inom 
sin tid skapar möjlighet för förståelser för att kunna utveckla verksamheten. Om redskapet inte 
behärskas finns en risk att arbetet inte blir systematiskt och kontinuerligt. Konsekvenser kan 
därför bli stora för hur framgångsrikt kvalitetsarbetet blir och hur barns perspektiv synliggörs 
och om kvalitet uppnås.  
 
3. 4. 4 Interaktion och kommunikation 
Säljö (2017) framhåller att språket har en central aspekt som medierande redskap eftersom att 
kommunikationen med andra människor ger möjlighet till uttryck, förståelse för världen och 
fördjupade insikter. Med hjälp av det talade och skrivna språket skapas möjlighet att etablera 
gemensam förståelse och kommunikation med omvärlden eftersom detta ständigt innebär att 
låna och byta information, färdigheter och kunskap samt dela erfarenheter. Språket kan därför 
ses som en unik förmåga som skapar möjlighet att kommunicera vår kunskap (ibid.). Samtal 
betonas därmed som ett specifikt uttryck för mediering och människor kan därför ses som delvis 
medierande redskap för varandra (Säljö, 2013). Detta kallas för den närmaste proximala 
utvecklingszonen och används för att förklara hur lärande går till (Claesson, 2007; Säljö, 2017). 
När en individ bemästrar en färdighet är sannolikheten stor att även bemästra något nytt vilket 
benämns utvecklingszonen och området där individen är mottaglig för vidare instruktioner och 
förklaringar. Inom området kan därför en förskollärare eller mer kompetent kamrat vägleda den 
lärande vidare i sin förståelse (Säljö, 2017). Jakobsson (2012) förklarar att zonen karaktäriseras 
av att deltagarna utvecklar kunskaper och kompetenser genom interaktion och samspel som 
innebär att förklara, tolka, argumentera och presentera. I dessa sammanhang medieras nya 
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tankar vilket kan bidra till att se världen genom nya perspektiv och på så sätt appropriera nya 
tankar (ibid.). I relation till studien kan teorin bidra med att analysera interaktionen och 
kommunikationen som sker mellan förskollärare och barn inom det systematiska 
kvalitetsarbetet. Språket ses som ett medierande redskap som är avgörande för vilket perspektiv 
som kommer till uttryck. Eftersom det fysiska redskapet skapar möjlighet för barnens 
perspektiv att träda fram kan även den proximala utvecklingszonen synliggöras. 
Förskollärarens roll innebär därmed att vägleda och hjälpa barnen med innehållet, vilket 
förutsätter en god lyssnare. Enligt Claesson (2007) är därför ett tillåtande klimat en viktig 
aspekt, där barnens frågor tas på allvar och präglas av en ömsesidig respekt. I teorin innebär 
detta att fokus inte läggs på hur barn uppfattar något, det är snarare den omgivande kulturen, 
kommunikationen och sammanhanget som är navet. Den sociokulturella teorin kan därför ses 
som en viktig förutsättning för det systematiska kvalitetsarbetet samt hur barns perspektiv 
träder fram. Teorin kan i och med studiens syfte bidra till att synliggöra hur det systematiska 
kvalitetsarbetet medieras. Vilka röster och vilken kommunikation som synliggörs, hur barns 
perspektiv och barnperspektiv lyfts fram samt hur det bidrar till kvalitet och utveckling av 
verksamheten. 
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4. Metod 
Metoden inleds med en beskrivning av den kvalitativa forskningsansatsen därefter beskrivs 
urval och bortfall sedan presenteras den kvalitativa forskningsintervjun. Därefter redogörs för 
studiens genomförande samt hur studien förhållit sig till forskningsetiska principer. 
Avslutningsvis redogörs för bearbetning, tolkning och analys.  
 
4. 1 Kvalitativ forskningsansats 
Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare beskriver att de arbetar för att synliggöra 
barns perspektiv inom det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån syftet valde vi därför att 
använda oss av den kvalitativa ansatsen som syftar till att utforska någonting på djupet och 
bidra med kunskap om hur samhället tolkas och förstås och skapar förståelse för människors 
upplevelser, känslor eller tankar (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011).  
 
4. 2 Urval och bortfall 
Studien har genomförts med fyra förskollärare på tre förskolor inom samma kommun. Studien 
har i enlighet med Harboe (2013) använt sig av ett konsekutivt urval vilket innebär att på 
förhand välja ut särskilda kategorier av respondenter inom ett specifikt område. Förskollärarna 
valdes ut genom kontakter som vi skapat oss under den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Under datainsamlingsperioden kontaktades fem förskollärare för intervju. Under 
intervjuperioden fick vi dock ett bortfall vilket resulterade i att fyra intervjuer genomfördes. 
Det hade dock varit önskvärt med ytterligare en respondent.	Harboe poängterar dock att tiden 
som finns för datainsamling är begränsad, hänsyn måste därmed tas för vad som är möjligt att 
genomföra vilket vi tog i beaktning.	
	
4. 3 Kvalitativ forskningsintervju 
Den kvalitativa forskningsintervjun har använts som datainsamlingsmetod för att ta reda på 
förskollärares personliga beskrivningar. Detta i likhet med Kvale och Brinkmann (2014) som 
betonar att målet med kvalitativ intervju är att få tag i detaljerade beskrivningar i relation till 
studiens syfte och frågeställningar. Bryman (2011) framhåller att det finns en rad olika typer av 
intervjuer varav de vanligaste är ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Den 
ostrukturerade intervjun utmärks av att liknas vid ett vanligt samtal som tillåter 
intervjupersonen att svara och associera fritt. Vi valde att använda oss av den semistrukturerade 
intervjun vilket möjliggjorde att vi kunde förhålla oss till en struktur och samtidigt gå utanför 
ramarna. Bryman betonar att vid en semistrukturerad intervju behöver frågorna inte ställas i en 
specifik ordning och följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas som en följd av det 
intervjupersonen lyfter. Detta innebar att respondenterna gavs stor frihet att forma sina egna 
svar. Då kunskap om intervjupersonens upplevelser var av stor betydelse och vikt var det därför 
önskvärt att intervjun kunde röra sig i olika riktningar. En följd av detta är att en 
semistrukturerad intervju har en tendens att vara flexibel och anpassningsbar efter riktningen 
intervjupersonen tar. Detaljerade och nyanserade svar är därför en fördel för att skapa en bred 
och generell bild. Trots detta utesluts inte att använda sig av vissa standardiserade frågor, 
exempelvis för att kunna jämföra svar (Bryman, 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; 
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Håkansson, 2017). Intervjun utgick därför från en intervjuguide (se bilaga 2) där frågorna 
förberetts i förväg och användes som stöd (Harboe, 2013).  
 
4. 4 Genomförande 
Studien inleddes med att förskollärarna kontaktades via e-post med information om studien 
samt en förfrågan att deltaga. Efter att förskollärarna tackat ja skickades via e-post ett 
informations- och samtyckesbrev (se bilaga 1). Samtliga intervjuer genomfördes på 
förskollärarnas respektive förskolor under arbetstid i ett ostört rum, dessa varade i cirka 30 
minuter. Intervjuerna inleddes med att förskollärarna skrev under samtyckesbrevet och 
godkände deras deltagande. Under genomförandet av intervjuerna deltog vi båda två, därför 
gjordes en fördelning av arbetet. Medan en av oss ledde samtalet och ställde intervjufrågor 
förde den andra anteckningar och fyllde på i samtalet med följdfrågor. Detta möjliggjorde att 
vi kunde få mer utvecklade och fördjupade svar och kunna säkerställa att svaren uppfattats 
korrekt (Harboe, 2013). Intervjuerna dokumenterades med en ljudinspelningsapplikation i en 
smartphone, vilket Bryman (2011) menar ger möjlighet till att återblicka i materialet och till 
det exakt sagda vilket ses som en fördel vid transkribering och analys. Intervjuerna 
genomfördes under olika dagar och transkriberingen skedde i direkt anslutning till varje 
intervju. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) behöver materialet transkriberas när 
dokumentationer skapats i form av ljudupptagning. Det innebar att ljudupptagningen noggrant 
skrevs om till text inför analysarbetet. Citaten har sedan korrigerats för att anpassas till ett mer 
lättläst språk genom att ta bort överflödiga ord så som ”ehm” och ”hmm”. Detta i enlighet med 
Kvale och Brinkmann som beskriver att citat kan behöva justeras för att anpassas till skriftspråk.  
 	
4. 5 Forskningsetiska principer 
Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer där syftet är att utge 
riktlinjer och guida forskaren vid planering av projekt. Etiska kodexar att ta hänsyn till är 
individskyddskravet och forskningskravet. Dessa innebär att bedriva en god kvalitativ 
forskning med ett viktigt syfte och att skydda deltagarna i forskningen. Studien har därför följt 
Vetenskapsrådets fyra etiska principer: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. 
Förskollärarna fick information om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Sekretess innebär att all information har 
behandlats oåtkomligt för obehöriga samt att materialet kommer raderas efter uppsatsens 
godkännande. I samtyckesbrevet till förskollärarna (se bilaga 1) framgick det att studien 
kommer publiceras och vara sökbar i Luleå Tekniska Universitets publikationsdatabas: 
http://ltu.diva- portal.org. Detta innebär att vem som helst kan ta del av arbetet. Tystnadsplikt 
innebär att information om respondenterna inte kommer kunna spåras. Anonymitet i studien 
har skyddats genom att respondenterna i studien är anonyma, namn eller arbetsplats benämns 
därmed inte. Respondenternas integritet har värnats om genom att inte fråga om 
respondenternas privatliv.  
 	
4. 6 Bearbetning, tolkning och analys 
Bearbetningen av insamlad data har skett i enlighet med Rennstam och Wästerfors (2015) tre 
grundläggande principer som innebär att sortera, reducera och argumentera. Principerna syftar 
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till att bemöta tre olika problem vid analysarbetet genom att göra dessa hanterbara. Arbetssätten 
är ofta sammanvävda och sker således genom en växelverkan, stegen sker därmed inte i 
bestämd ordning i vår analys. Analysen inleddes med att sortera vilket innebar att skapa ordning 
i insamlade data där ljudupptagningar och anteckningar från intervjuerna transkriberades i ett 
dokument på dator. Därefter skrevs materialet ut för att få en bättre överblick. Detta 
möjliggjorde att vi kunde klippa ut svaren och flytta dem mellan forskningsfrågorna. Materialet 
sorterades utifrån forskningsfrågorna i intervjuguiden. Förskollärarnas svar placerades under 
respektive fråga för att sedan identifiera mönster, likheter och skillnader i förskollärarnas 
beskrivningar. Därefter påbörjades nästa fas, reducera, där materialet som inte relaterade till 
studiens syfte valdes bort. Reducera handlar om att skapa skärpa i insamlade data vilket innebär 
att välja och välja bort eftersom allt inte kan visas upp och således skapa en god representation 
av materialet (ibid.). I och med detta togs sorteringen återigen vid eftersom intervjusvaren 
granskades under respektive fråga för att återigen överblicka om något intervjusvar kunde 
sorteras under någon av de andra intervjufrågorna. Därefter skapades teman under studiens 
frågeställningar; Barns perspektiv, kvalitet, utmaningar och möjligheter. Detta möjliggjorde att 
vi kunde flytta intervjusvaren mellan rubrikerna och därmed reducerades materialet ytterligare 
en gång för att skapa skärpa. Detta ledde till rubrikerna: 1) Pedagogisk dokumentation - ett 
redskap för att synliggöra barns perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet, 2) Barns 
perspektiv - en bidragande faktor för kvalitet, 3) Möjligheter med att ta tillvara på barns 
perspektiv inom det systematiska kvalitetsarbetet och 4) Utmaning med att ta tillvara på barns 
perspektiv inom det systematiska kvalitetsarbetet. Därefter inleddes steget argumentera, vilket 
innebar att materialet analyserades under respektive rubrik för att se om vi kunde finna några 
mönster, likheter och skillnader. Den sociokulturella teorin användes för att undersöka studiens 
syfte med hjälp av teorins begrepp och perspektiv. I och med detta reducerades materialet 
ytterligare en gång för att se att materialet svarade mot rubrikerna och besvarade 
forskningsfrågorna. Det kvarstående materialet ligger därav som grund för det analyserade 
resultatet i studien. 
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5. Resultat 
Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare beskriver att de arbetar för att synliggöra 
barns perspektiv inom det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet presenteras utifrån de teman 
som framkommit i analysen. Tema ett svarar mot forskningsfråga, 1) Hur beskriver 
förskollärare att de arbetar för att synliggöra barns perspektiv inom det systematiska 
kvalitetsarbetet? Tema två svarar mot forskningsfråga, 2) Hur beskriver förskollärare att barns 
perspektiv bidrar till kvalitet inom det systematiska kvalitetsarbetet? Tema tre och fyra svarar 
mot forskningsfråga, 3) Vilka möjligheter och utmaningar beskriver förskollärare med att ta 
tillvara på barns perspektiv inom det systematiska kvalitetsarbetet? 
 
5. 1 Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att synliggöra barns perspektiv inom 
det systematiska kvalitetsarbetet? 
   
5. 1. 1 Pedagogisk dokumentation - ett redskap för att synliggöra barns perspektiv i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
För att synliggöra barns perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet framhålls i förskollärarnas 
beskrivningar den pedagogiska dokumentationen som främsta redskapet för att inkludera barns 
tankar och idéer. Resultatet visar på att den pedagogiska dokumentationen både ses som ett 
förhållningssätt och en kommunikationsform. Förskollärarna framhåller att barnen är en del av 
det systematiska kvalitetsarbetet genom att de alltid reflekterar med barnen över genomförda 
dokumentationer. Genom reflektionen får barnen möjlighet att påverka utformningen av sin 
egen vardag och projekt samtidigt som den skapar möjligheter för förskollärarna att utgå från 
barnens intressen. För att lyckas synliggöra barnens intressen och undersökande visar resultatet 
att det därför krävs ett lyssnande förhållningssätt och förmåga att varsamt kunna iaktta vad som 
händer. Barns reflektion och tolkning blir då en förutsättning för barns delaktighet i den 
pedagogiska dokumentationen och möjliggör således för barns perspektiv att komma till uttryck 
i det systematiska kvalitetsarbetet. En förskollärare beskriver:	
  

“Vi vill att barnen ska vara bärare, alltså just att dom ska vara delaktiga och vara med i 
utformningen av sin egen vardag och projektet. Vi vill att det ska utgå från barnens intresse 
och kunna kroka i vars dom är nyfikna och så. Då tänker vi, för att få fatt i det så behövs 
det pedagogisk dokumentation” 	

 	
Citatet ovan visar på hur förskolläraren approprierar pedagogisk dokumentation som 
medierande redskap, detta eftersom barnen ska vara delaktiga genom att deras intressen och 
nyfikenhet belyses och att arbetet därmed drivs framåt genom det systematiska kvalitetsarbetet. 
Resultatet visar att det fysiska redskapet integreras med den lärande människan och synliggör 
konsekvenser för det fortsatta lärandet. I förskollärarnas beskrivningar tycks ambitionen vara 
att barns perspektiv ska genomsyra hela den systematiska processen från planering till analys. 
Detta genom att föra samtal och dialog tillsammans med barnen för att lyfta fram deras tankar 
och perspektiv för det fortsatta arbetet. Enligt resultatet fungerar det systematiska 
kvalitetsarbetet därmed som ett medierande redskap som approprieras över tid, detta eftersom 
barns perspektiv gradvis integreras in i det systematiska kvalitetsarbetet. Vilket i 
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förskollärarnas beskrivningar innebär att redskapet stegvis genererar fler erfarenheter och 
förståelser av barns tankar och undersökande och kan användas på ett givande sätt. Barns 
perspektiv ses i och med detta som ett språkligt redskap som sammanflätas med det 
systematiska kvalitetsarbetet som fysiskt redskap i strävan efter att lyfta in barnens intressen, 
tankar och interaktioner. När det sedan kommer till utvärdering och analys framträder i 
resultatet ett barnperspektiv där förskollärarna ges möjlighet att bolla tillbaka. Detta eftersom 
analys enligt förskollärarna är ett sätt att tillmötesgå barns perspektiv genom ett barnperspektiv 
vilket innebär att barns tankar, handlingar och förståelser involveras i det systematiska 
kvalitetsarbetet, där barns perspektiv utgör underlag för det fortsatta arbetet. En förskollärare 
beskriver: 
 

“Sen i slutet också när man utvärderar för att se ifall deras förståelse har förändrats. Då har 
man haft med dom hela vägen, eller utgår man ifrån det i det man gör, och då har man haft 
deras perspektiv också.”  
	

Hur pedagogisk dokumentation approprieras i det systematiska kvalitetsarbetet som 
medierande redskap blir därför en central aspekt av hur förskollärarna synliggör barns 
perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet.  
	
5. 2 Hur beskriver förskollärare att barns perspektiv bidrar till kvalitet inom det 
systematiska kvalitetsarbetet? 
  
5. 2. 1 Barns perspektiv - en bidragande faktor för kvalitet 
I resultatet framkommer begreppet barns perspektiv inte som en konkret faktor för kvalitet. 
Däremot synliggörs att barns perspektiv kan vara en bidragande faktor för kvalitet i 
förskollärarnas beskrivningar. Kvalitet benämns bland förskollärarna som ett begrepp som 
handlar om: 1) meningsskapande, 2) delaktighet eller att 3) arbetet sker i enlighet med målen 
och identifiera brister. En beskrivning som ges av kvalitet handlar om att barns perspektiv utgör 
en central aspekt av kvalitetsarbetet eftersom barns meningsskapande, lärande och omsorg 
bildar en helhet och utgör grunden för att kvalitet uppnås. Kvalitet framstår i resultatet således 
inte som ett neutralt begrepp eftersom barns meningsskapande processer är individuella. 
Kärnan i förskolans kvalitet utgörs därmed av förskollärares förmåga att tolka och förstå barns 
perspektiv. En förskollärare förtydligar detta genom ett exempel.  
 	

“Vi var ute och jobbade med skogens hemligheter och tittade på spår eller någonting där 
ute i snön och försökte att hitta något som skulle komma från barnen. Då hörde vi en 
motorsåg på långt håll och så säger en flicka plötsligt, scchh hör ni det är en drake (viskar). 
Då började vi att fantisera om den där draken, varför den var där och den var skadad också 
sa hon. Men varför var den det och vad har hänt och då började vi spekulera kring draken 
och då blev det meningsfullt för barnen tycker jag. Sedan skrev vi ett brev från den här 
draken att den hade kommit hit från regnskogen för att de hade skövlat i regnskogen och 
den hade ingenstans att bo. När vi då tittade på bilder hittade vi en bild på en 
orangutangunge som satt i famnen på en kvinna och såg jätteledsen ut. Och då blev barnen 
alldeles så här empatiska, du vet så här oooh den har inga kompisar och den har inga 
bananer och oj oj oj och då blev det som, men vad ska vi göra, vi måste ge dom nya bananer. 
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Då skrev vi på ett jättestort papper och så började barnen bygga upp en ny värld för apan. 
Vad behöver apan för att må bra, skogen, träden och allt det här. Och då tycker jag som att 
det var från dem, från deras intressen och deras empatiska sida liksom som fick göra 
skillnad, det här att, att få göra skillnad. Att barnen behöver få bli sedda, sätta spår och göra 
skillnad.” 	

 	
I citatet ovan synliggörs således att kvalitet som meningsskapande kräver att lyssna in barnen 
vilket förutsätter att både barn och vuxna deltar i ett kommunikativt samspel. I förskollärarens 
beskrivning framgår det att arbetet blev meningsfullt och att kvalitet uppnåddes eftersom 
barnen upplevde att arbetet utgick från dem, att barnen fick göra skillnad. Detta menar 
förskolläraren bidrog till kvalitet eftersom händelserna och barnens undersökande kunde tas 
tillvara på genom det systematiska kvalitetsarbetet och därför leddes arbetet vidare utifrån 
barns perspektiv. Att använda händelser och på ett naturligt sätt erbjuda reflekterande och 
problemlösande situationer krävs därför enligt resultatet för att ta tillvara på barns erfarenheter 
och intressen och uppnå kvalitet. En annan beskrivning som framgår i resultatet är att 
delaktighet utgör en central aspekt för att uppnå kvalitet. Detta eftersom förskollärarna 
beskriver att barns perspektiv och delaktighet utgör förutsättningar för varandra. Ett tillåtande 
klimat som speglas av samspel och kommunikation förutsätts i förskollärarnas beskrivningar 
för att skapa möjligheter för barnen att bli delaktiga och ges möjlighet till förhandling. 
Förskollärarens förmåga att bjuda in barnen i det systematiska kvalitetsarbetet tycks därmed 
vara en förutsättning för att kvalitet ska uppnås. En förskollärare förtydligar i exemplet nedan. 
 	

“Ja, till exempel när vi jobbade inom teknik flyta/sjunka. Då fick barnen själv komma på 
en ritning på något som skulle flyta och så fick dom ta en bild på ritningen, alltså 
dokumenterades ritningen och så skulle dom skapa med återvunnet material. Sen fick dom 
ta bild på det dom hade skapat och sen ta bild på hur den flöt eller sjönk. Och så frågar vi 
då barnen som en intervju, var det svårt att göra ritningen. Det barnen svarade skrev vi in, 
så det blev inte våra ord utan det blev barnens ord, vad dom tyckte var viktigt och vad dom 
ville lyfta med sitt bygge. Och sen så kopplade vi det till läroplansmålen. Under vägen så 
har dom dokumenterat allting och sen fått sitta ner med en pedagog och prata om jamen 
hur tyckte du det var, var det svårt eller vilka material använde du, varför flöt den, sjönk 
den, varför gjorde den så eller si. Att dom fick vara med, att vad barnen då tyckte funkade 
och inte funkade.” 	

 	
Citatet ovan visar att delaktighet är en förutsättning för kvalitet eftersom barnens ord, tankar 
och handling då lyfts in i det systematiska kvalitetsarbetet. I förskollärarens beskrivning ligger 
barns perspektiv således som grund för arbetets utformning och utgör riktning för utbildningen 
vilket sedan lyfts in och drivs framåt genom det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet visar 
att interaktion och kommunikation därför är avgörande för att barns perspektiv ska bidra med 
kvalitet. Barns delaktighet är i förskollärarnas beskrivning därför en förutsättning för att barns 
perspektiv ska bidra med kvalitet i utbildningen. Ytterligare beskrivningar av kvalitet i 
resultatet handlar om måluppfyllelse i relation till de mål läroplanen föreskriver. Detta eftersom 
förskollärarna menar att kvalitet innebär att identifiera brister och utvecklingsområden som 
anses bidra till kvalitet. Målet med kvalitetsarbetet är i beskrivningarna att identifiera hur väl 
verksamheten skapat förutsättningar för barns lärande och utveckling. Kommunikation och 
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barns perspektiv ses därför som en väsentlig del av kvalitetsarbetet eftersom det i resultatet 
utgör grunden för att kvalitetsförbättringar kommer till stånd. På så sätt ses barns perspektiv 
som avgörande för att uppnå kvalitet i utbildningen. Resultatet tyder således på att det 
systematiska kvalitetsarbetet fungerar som ett medierande redskap för förskollärarna att 
synliggöra barns perspektiv. En förskollärare betonar hur arbetet förändras när barns perspektiv 
blir en del av kvalitetsarbetet. 
 	

“Alltså det bästa är ju när man väl då lyckas med att ta tillvara på barns perspektiv, då blir 
ju arbetet något helt annat än vad vi någonsin hade kunnat planera själva... Alltså när man 
lyckas få tag där barnens nyfikenhet bara fjong! Att lyckas lyssna in dom och kroka i det 
då blir det ju, man är ju aldrig så lycklig som då.” 	

 	
Trots att skillnader ses i förskollärarnas beskrivningar av kvalitet framkommer likheter där 
barns perspektiv är en bidragande faktor för kvalitet eftersom barnens tankar och reflektioner 
tas tillvara genom det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet visar därför att interaktion och 
kommunikation är väsentligt för att möjliggöra för att barns perspektiv ska bidra till kvalitet. 
Detta handlar enligt förskollärarnas beskrivningar om en vilja och förmåga att lyssna till barnen 
och låta deras röster träda fram för att närma sig barns perspektiv.  
	
5. 3 Vilka möjligheter och utmaningar beskriver förskollärare med att ta tillvara på 
barns perspektiv inom det systematiska kvalitetsarbetet? 
  
5. 3. 1 Möjligheter med att ta tillvara på barns perspektiv inom det systematiska 
kvalitetsarbetet 
I förskollärarnas beskrivningar framkommer barns perspektiv som en möjlighet inom det 
systematiska kvalitetsarbetet eftersom det driver arbetet framåt. Skillnader ses dock mellan att 
barns perspektiv betonas som utgångspunkten för arbetet eller att ett barnperspektiv ses som 
utgångspunkt. En förskollärare betonar att barns perspektiv är a och o eftersom det lyfter 
verksamheten. Förskolläraren poängterar att utan barns perspektiv förloras riktningen för 
verksamheten och att barns delaktighet och inflytande utgör utgångspunkten och grunden för 
lärandet med barnen. En annan förskollärare förklarar på liknande sätt; 
 	

“Jamen det leder ju oss hela vägen, jag tänker också när vi jobbar i projekt också, hade inte 
deras tankar kommit med när vi ställer frågan om vad som lever i skogen då hade vi inte 
haft nått stoff att utgå från, för det är ju det vi faktiskt implementerar, till exempel finns det 
verkligen en tiger, då får vi ju ta reda på det.”	
 	

I citatet ovan framkommer att barns perspektiv leder arbetet framåt och innebär en möjlighet 
för kvalitetsarbetet. Detta eftersom barnen utgör de utforskande och frågor som anses väsentliga 
för att utbildningen ska upplevas som intressant, rolig och meningsfull. Barns perspektiv anses 
därmed i resultatet ha en central roll i det systematiska kvalitetsarbetet samt hur det designas. 
En annan förskollärare poängterar dock barnperspektivet som utgångspunkt; “Vi sätter ju 
nånstans liksom ramarna. Nu jobbar vi med exempelvis matematik, teknik eller vilket 
utvecklingsområde man har för stunden, men sen är det ju barnens perspektiv som gör att det 
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kommer ett steg längre”. I förskollärarens beskrivning tycks läroplansmålet utgöra 
utgångspunkt vilket innebär att förskolläraren måste inta ett barnperspektiv. Enligt resultatet 
tycks därför möjligheten utgöras av att uppdraget skapar ramar för förskollärarna att utgå från, 
där barns perspektiv sedan driver det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Vilket enligt 
förskolläraren följaktligen handlar om ett ansvar och en välvilja för barnens räkning. Att utgå 
från ett barnperspektiv kan därmed innebära att den vuxne verkar i barnens intresse. Likheter 
ses således i förskollärarnas beskrivningar att barns perspektiv är väsentligt för både 
verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet. 	
	
5. 3. 2 Utmaningar med att ta tillvara på barns perspektiv inom det systematiska 
kvalitetsarbetet  
Trots att barns perspektiv ses som en möjlighet framkommer det i förskollärarnas beskrivningar 
att barns perspektiv också är en utmaning. När förskollärarna ska beskriva utmaningar med att 
ta tillvara på barns perspektiv framhålls detta genom att ta tillvara på barns perspektiv i hela 
processen från planering till utvärdering, vems perspektiv som lyfts fram, att hitta balansgången 
mellan barns perspektiv och barnperspektiv och tid. Att synliggöra barns perspektiv inom det 
systematiska kvalitetsarbetet kan därför enligt resultatet ses som komplext från flera olika 
aspekter. En förskollärare betonar att utmaningen handlar om att ta tillvara på barns perspektiv 
genom hela kvalitetsprocessen och svårigheten med att utgå från varje barns enskilda intresse: 
 	

“Ja men alltså det är ju just det här barnens perspektiv, att få med barnen i det hela. Att vara 
med i hela processen. Allt ifrån planering, till dokumentation, till reflektion, som vi jobbar 
mycket med och försöker få in. Det är inte lätt. Alltså det är ju nästan omöjligt att få tag i 
22 barns enskilda intressen, då blir det ju jättespretigt. När vi bestämmer nu i år ska vi jobba 
med trädet, då det blir ju ett barnperspektiv. Vi tänker att det blir bra, vi kan få in det här 
men sen när man väl börjar så försöker man ju kroka i och ta barnens perspektiv på hur det 
ska ledas vidare.” 	

 	
Citatet ovan visar att det krävs ett barnperspektiv eftersom det är svårt att tillmötesgå varje 
barns enskilda intresse. En aspekt som i förskollärarens beskrivning blir komplex i relation till 
att ta tillvara på varje barns enskilda intresse och att samtidigt utgå från ett barnperspektiv. En 
annan förskollärare beskriver att utmaningen handlar om balansgången mellan barns perspektiv 
och barnperspektiv: 
 	

“Alltså vad som är svårt är just balansgången med barns perspektiv. För vi har ju också ett 
uppdrag, man kan ju inte bara utgå från barnens intressen. Jag kan ju inte vara intresserad 
av saker jag inte stöter på, så vi måste både lyssna in men också tillföra. Och inte tänka att 
det bara handlar om att bara bestämma eller utgå från just dig. Utan tordas utmana och 
tillföra saker med och i det då lyssna in.” 	
 	

Utifrån förskollärarens beskrivning tycks barns perspektiv handla om att tillmötesgå det som 
intresserar dem medan barnperspektivet handlar om att utgå från läroplanens uppdrag. Genom 
att utgå från ett barnperspektiv kan förskolläraren enligt resultatet därmed verka i barnens 
intresse. I förskollärarnas beskrivningar handlar utmaningarna således om att hitta en 
balansgång mellan förskollärares barnperspektiv, läroplanens uppdrag och barns perspektiv. I 
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resultatet framgår därför interaktion mellan förskollärare och barn som avgörande för att både 
kunna lyssna in och tillföra i det systematiska kvalitetsarbetet. Trots strävan att synliggöra barns 
perspektiv, deras intressen och tankar är förskollärarna eniga om att tid därför är en konstant 
utmaning: “Men att verkligen låta det ta tid, för det är ju det, alltså heeela tiden vi kämpar med 
alla och jag själv inklusive absolut att inte ha så bråttom”. I strävan efter att belysa barns 
perspektiv poängteras även att detta inte alltid innebär att barnen förstår att det systematiska 
kvalitetsarbetet utgår från dem: 
 	

“Det stora är ju också att göra barnen medvetna om att vi har lyssnat. Jag tror att vi ofta 
planerar utifrån dom men jag tror inte att barnen alltid är medvetna om att vi gör det utifrån 
deras perspektiv. Vi sitter där och planerar, jomen dom är delaktig och nu har dom sagt det 
och då gör vi det men vi glömmer att ge tillbaka till barnen och säga, nu är det ju ni som 
kom med den här idén så vi tänker att vi lyfter det. Utifrån det ni har sagt eller din fråga nu 
ska vi. Så man måste också förstå att man är och när man är delaktig. Att få förståelse för 
det och det måste vi hjälpa dom med.”	

 	
Resultatet tyder därför på att barnperspektivet överrösta barns perspektiv eftersom tolkningen i 
det systematiska kvalitetsarbetet görs av förskollärarna själva. En förskollärare poängterar 
vikten av att ta tillbaka reflektionen till barnen för att möjliggöra för barns perspektiv. Om och 
hur detta görs kan ses som avgörande för vilket perspektiv som synliggörs inom det 
systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet visar att interaktionen och kommunikationen som sker 
mellan förskollärare och barn således fungerar som ett medierande redskap och är avgörande 
för vilket perspektiv som kommer till uttryck inom det systematiska kvalitetsarbetet. Detta 
eftersom det fysiska redskapet i förskollärarnas beskrivningar skapar möjlighet för barns 
perspektiv att träda fram. Resultatet visar därför att ett kommunikativt och lyssnande 
förhållningssätt är en förutsättning för barns perspektiv att träda fram och ömsesidig respekt en 
nödvändighet. Barns perspektiv kan i och med detta ses som både en utmaning och en möjlighet 
eftersom det är upp till förskolläraren att lyfta fram barns perspektiv och inte barnen själva.	
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6. Diskussion 
Syftet med studien har varit att belysa hur barns perspektiv synliggörs inom det systematiska 
kvalitetsarbetet. Nedan följer en metoddiskussion där vi granskar de metodologiska val vi gjort 
i relation till studien syfte.  
 
6. 1 Metoddiskussion 
Vi anser att studiens kvalitativa karaktär lämpade sig för studiens syfte eftersom det gav oss en 
möjlighet att ta reda på förskollärares beskrivningar av barns perspektiv inom det systematiska 
kvalitetsarbetet. Om en kvantitativ inriktning valts hade förskollärarnas beskrivningar och 
tankar gått förlorade eftersom dessa inte kan mätas och tolkas utifrån siffror och statistik (Ahrne 
& Svensson, 2015; Harboe, 2013). För att samla in vår data användes semistrukturerad intervju 
som metod där totalt fyra förskollärare intervjuades på tre förskolor. Inför varje intervju delades 
arbetet upp genom att den ena ledde samtalet och ställde intervjufrågorna, den andra förde då 
anteckningar och fyllde på i samtalet med följdfrågor. Detta innebar en möjlighet att skapa mer 
utvecklande svar och inte riskera någon feltolkning. Nackdelen med att vara två vid 
intervjutillfället kan dock vara att svaren tolkats mellan oss vid samtal och diskussioner vid 
senare tillfällen. Frågorna som ställdes utgick från en intervjuguide (se bilaga 2) som ställdes i 
liknande ordning med möjlighet till följdfrågor. Detta kan i likhet med Bryman (2011) 
komplettera intervjufrågorna för mer utförliga svar. Respondenterna gavs därmed stor frihet att 
forma sina egna personliga utlåtanden vilket bidrog med en detaljerad och nyanserad bild av 
syftet (Bryman, 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Håkansson, 2017). Förskollärarnas 
beskrivningar av deras arbete har därför varit en central aspekt av studien för att synliggöra 
barns perspektiv inom det systematiska kvalitetsarbetet. Vi anser därför att den valda metoden 
möjliggjorde svar på studiens forskningsfrågor.  
 
Under datainsamlingsperioden fick vi ett bortfall, det hade dock varit önskvärt att ha ytterligare 
en respondent. Detta eftersom det hade möjliggjort ytterligare svar på studiens syfte och 
forskningsfrågorna. På grund av tidsramen fick vi dock ta hänsyn till vad som var möjligt att 
genomföra (Harboe, 2013). Vi anser likväl att studiens forskningsfrågor besvarats trots 
bortfallet. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av ljudupptagning via smartphone och 
anteckningar har även förts för att få tag i gester och kroppsspråk. Vilket i likhet med Bryman 
(2011) möjliggjorde att vi kunde blicka tillbaka i materialet och ta del av det upplevda. Därefter 
transkriberades ljudupptagningen, ett arbete vi valde att dela upp mellan oss. I och med det 
transkriberades två intervjuer var. Detta eftersom vi ansåg det mer tidseffektivt samt på grund 
av att båda skulle ges lika stor delaktighet. Detta motsvarade Kvale och Brinkmann’s (2014) 
beskrivningar att transkriberingen är ett omfattande arbete och en tidskrävande process. 
Eftersom arbetet delades upp upplevdes processen dock relativt lättarbetad. Tolkningsarbetet 
inleddes redan vid transkriberingen eftersom vi då fick bekanta oss med materialet (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015). Resultatet beror därmed på hur studien genomfördes, vilka som 
deltog samt deras uppfattningar och beskrivningar. Insamlad och analyserade data har sedan 
tolkats och bearbetas av oss vilket innebär att den därför inte anses helt värderingsfri. I likhet 
med Rennstam och Wästerfors (2015) reducerades datan eftersom allt inte kan visas upp i syftet 
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att skapa en god representation av materialet. Detta innebar att tolkningar och värderingar 
gjordes utifrån studiens syfte och frågeställningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  
	
6. 2 Resultatdiskussion 
Nedan följer en resultatdiskussion där resultatet diskuteras i relation till litteratur och tidigare 
forskning, det teoretiska perspektivet samt studiens syfte. Slutligen diskuteras implikationer för 
yrkesuppdraget samt förslag till fortsatt forskning.  
	
6. 2. 1 Kommunikation – grunden i förskollärares synliggörande av barns perspektiv i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
Resultatet av studien visar att förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation som redskap 
för att synliggöra barns perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta eftersom det 
möjliggör för reflektion tillsammans med barnen där barns nyfikenhet och intressen kan träda 
fram i ett kommunikativt samspel. Det visar i likhet med Håkansson (2017) att kommunikation 
utgör grunden för det systematiska kvalitetsarbetet och att kvalitetsförbättringar kommer till 
stånd där tillfällen skapas för att bjuda in barnen i det systematiska kvalitetsarbetet. Det 
kommunikativa samspel förskollärarna beskriver blir därmed, i enlighet med Palmer (2012), en 
viktig förutsättning för att den pedagogiska dokumentationen ska lyckas synliggöra barns 
perspektiv och utgöra en grund för framtida planerade lärandesituationer med barns perspektiv 
som utgångspunkt. Det kommunikativa handlandet blir därför en förutsättning för att barns 
perspektiv ska lyssnas in och tas tillvara (Emilson & Pramling Samuelsson, 2012). I likhet med 
Säljö (2017) och Lenz Taguchi (2013) innebär detta att den pedagogiska dokumentationen i 
denna studie fungerar som ett medierande redskap som approprieras av förskollärarna för att 
synliggöra barns tankar och därmed även deras perspektiv. Detta innebär att språket används 
som ett medierande redskap eftersom förskollärarna strävar efter att skapa reflekterande 
situationer där barnen får möjlighet till att påverka samt skapa möjligheter för förskollärarna 
att utgå från barnens intressen. Barns perspektiv kan på så sätt integreras med det systematiska 
kvalitetsarbetet och ge barns röster en möjlighet att påverka utbildningens 
verksamhetsutveckling, vilket stämmer överens med skollagens definition (SFS 2010:800). I 
resultatet synliggörs en ambition om att detta ska ske genom det systematiska kvalitetsarbetets 
alla steg. Det blir därför viktigt att förskollärare reflekterar över vilket perspektiv som i 
slutändan kommer till uttryck genom den pedagogiska dokumentationen. Oavsett om det är ett 
barnperspektiv eller barns perspektiv som utgör fokus i det systematiska kvalitetsarbetet är båda 
dessa perspektiv beroende av pedagogisk dokumentation då det i enlighet med Lenz Taguchi 
(2013) är en kommunikationsform som skapar möjligheter för nya förståelser och fördjupade 
insikter. Hur väl verksamheten uppfyller och svarar mot nationella mål i sökandet efter att skapa 
förutsättningar för barns lärande och utveckling är således beroende av barns röster och deras 
perspektiv. Resultatet i denna studie indikerar därför att förskollärarna utvärderar hur barns 
perspektiv tas tillvara för att synliggöra barns utveckling och lärande, vilket i likhet med Säljö 
visar på likheter med den proximala utvecklingszonen. I motsvarighet med Jakobsson (2012) 
tyder detta på att det systematiska kvalitetsarbetet med hjälp av pedagogisk dokumentation 
skapar en samspelssituation där olika perspektiv kan mötas och nya tankar på så sätt 
approprieras. Barns lärande och utveckling kan således synliggöras och träda fram för 
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förskollärarna i det systematiska kvalitetsarbetet. Integreringen mellan barns perspektiv som 
språkligt redskap och det systematiska kvalitetsarbetet som fysiskt redskap är således med och 
påverkar utvecklingen av verksamheten och hur kvalitet uppnås. Det innebär att både 
pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete utgör medierande redskap som 
approprieras och möjliggör för förståelser och erfarenheter av barns perspektiv och 
synliggörandet av barns utveckling och lärande. I studiens resultat framträder de språkliga och 
fysiska redskapen därmed tillsammans och utgör förutsättningar för varandra. Barns perspektiv 
ses som det språkliga redskapet vilket sammanflätas med både pedagogisk dokumentation och 
det systematiska kvalitetsarbetet som fysiskt redskap i strävan efter att lyfta in barnens 
intressen, tankar och interaktioner (Säljö, 2017).  
 	
6. 2. 2 Komplexiteten av kvalitet får konsekvenser 
I resultatet framstår begreppet kvalitet som mångtydigt och tre olika synsätt synliggörs i 
förskollärarnas beskrivningar av kvalitet med utgångspunkt i barns perspektiv: 1) barns 
meningsskapande, 2) barns delaktighet och 3) måluppfyllelse. I likhet med Håkansson (2017) 
indikerar resultatet därför på att kvalitet utvecklas över tid inom sociala och institutionella 
sammanhang och påverkas av subjektiva uppfattningar och tolkningar där interaktion kan ses 
som en väsentlig aspekt av hur kvalitet formuleras. Detta stämmer överens med Säljö´s (2017) 
beskrivning av att språket har en central aspekt som medierande redskap då det talade språket 
skapar möjligheter till att etablera gemensamma förståelser. Barns meningsskapande som en 
del av kvalitet synliggörs i förskollärarnas beskrivningar om hur barn skapar mening och 
förståelse med avsikt att förstå vad som är meningsfullt för barnen i den pedagogiska praktiken 
och på så sätt uppnå kvalitet. Att barnen får bli sedda, sätta spår och göra skillnad blir därmed 
väsentligt för att kvalitet ska uppnås. Detta indikerar att kvalitet i likhet med Dahlberg et al. 
(2014) innebär ett synliggörande av vad som dom pågår i praktiken, hur barnen skapar mening 
och förståelse med en avsikt att förstå att det finns många olika meningar och förståelser. Vilket 
tyder på att det systematiska kvalitetsarbetet i likhet med Säljö (2017) utgör ett medierande 
redskap som tillsammans med språket gör att förskollärarna kan ta tillvara och förstå barns 
perspektiv i syftet att försöka förstå vad barnen finner meningsfullt och på så sätt uppnå kvalitet. 
Något som enligt resultatet innebär att förskollärarna har ett kommunikativt förhållningssätt där 
de lyssnar till vad barnen säger och undersöker för att ta fasta på deras olika förståelser. För att 
barnen ska finna utbildningen meningsfull och på så sätt uppnå kvalitet krävs enligt resultatet i 
likhet med Sheridan och Pramling Samulesson (2016) därför en förmåga hos förskollärarna att 
samspela och kommunicera med barnen och därigenom ta tillvara på händelser och situationer 
genom att erbjuda reflekterande tillfällen. Detta då utebliven kommunikation kan skapa risker 
för att arbetet inte tar hänsyn till barns perspektiv och då inte upplevs som meningsfullt hos 
barnen, vilket kan få konsekvenser för barns utveckling, lärande och att kvalitet uppnås genom 
det systematiska kvalitetsarbetet. Detta tyder i enlighet med Sheridan och Pramling Samuelsson 
på att kärnan i kvalitet utgörs av förskollärares förmåga att ta tillvara, tolka och förstå barns 
perspektiv. 
 
Barns delaktighet som en central aspekt av kvalitet synliggörs i förskollärarnas berättelser 
genom att delaktighet ses som en förutsättning för att barns perspektiv ska bidra med kvalitet. 
Detta eftersom barns ord, tankar och handlingar ska lyftas in i kvalitetsarbetet och utgör 
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grunden för det systematiska kvalitetsarbetets utformning och riktning. Resultatet visar på en 
likhet med skollagen (2010:800) som fastslår att barnen ska ges möjlighet att delta i arbetet med 
verksamhetsutveckling och utöva inflytande över utbildningen för att nå kvalitet. Resultatet 
indikerar således att utebliven delaktighet innebär att barns perspektiv inte synliggörs i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Något som skapar konsekvenser för hur barns lärande och 
utveckling synliggörs, vilken typ av verksamhetsutveckling som strävas mot samt om kvalitet 
uppnås. Studiens resultat visar därmed att det krävs ett tillåtande klimat som speglas av samspel 
och kommunikation för att barnen ska bli delaktiga, att deras perspektiv ska träda fram och att 
deras röster är en del av hur det systematiska kvalitetsarbetet tar form. I enlighet med Claesson 
(2007) och Säljö (2017) krävs därför att barns frågor och ömsesidig respekt tas på allvar och 
att förståelse för att den omgivande kulturen, kommunikationen och sammanhanget påverkar 
kvalitet. Förskollärares förmåga att interagera och kommunicera med barnen genom det 
systematiska kvalitetsarbetet som medierande redskap blir därmed avgörande för att barnen är 
delaktiga och att deras perspektiv är en bidragande faktor för kvalitet. I likhet med Säljö (2017) 
visar resultatet att det systematiska kvalitetsarbetet approprieras av förskollärarna, det vill säga 
att förskollärarna har en förståelse för hur redskapet ska användas i syftet att göra barnen 
delaktiga och ges inflytande över utbildningen för att uppnå kvalitet (SFS 2010:800). 
 
Måluppfyllelse i syftet att uppnå kvalitet synliggörs i förskollärarnas berättelser genom att barns 
perspektiv beskrivs som en förutsättning för att kunna svara mot och uppfylla strävansmål 
avseende lärande och utveckling i läroplanen. Avsikten med kvalitetsarbetet är att identifiera 
brister och utvecklingsområden och på så sätt kunna nå kvalitet vilket stämmer överens med 
beskrivningen från Skolverket (2015). För att skapa en verksamhet som verkar för barns 
utveckling och lärande visar resultatet att förskollärarens barnperspektiv därför är en 
nödvändighet. Risken finns dock att målet går före barnen och att barns perspektiv därmed 
uteblir. Konsekvenser kan då bli att målen snarare ses som syftet med utbildningen än en 
riktning som läroplanen föreskriver. Detta kan i likhet med Insulander och Svärdemo Åberg 
(2014) ses som det dualistiska uppdraget, det vill säga att följa, dokumentera och analysera 
barns lärande och samtidigt följa, dokumentera och utvärdera utbildningens kvalitet. 
Förskollärarna måste i och med detta förhålla sig både till läroplanens målinriktning och 
barnens intressen, något som kräver interaktion och samspel. Språket som medierande redskap 
blir därför avgörande för att både kunna ta tillvara på barns perspektiv och nå måluppfyllelse i 
förskolan (Säljö, 2017).  
 
I enlighet med Insulander och Svärdemo Åberg (2014) indikerar studiens resultat på olika sätt 
att definiera kvalitet och att olika förhållningssätt genomsyrar verksamheterna. Där ett 
målrationellt förhållningssätt och ett förhållningssätt grundat i synen kring meningsskapande 
framträder. Detta betyder att förskollärares förhållningssätt påverkar hur barns perspektiv tas 
tillvara i utbildningen och får konsekvenser för utbildningens verksamhetsutveckling och om 
kvalitet uppnås. Hur förskollärare definierar kvalitet får därmed konsekvenser för om barns 
perspektiv bidrar med kvalitet. För att nå kvalitet krävs enligt resultatet barns perspektiv, 
kommunikation och måluppfyllelse. Detta eftersom läroplanens mål och riktlinjer utgör 
grunden för arbetet i förskolan och i slutändan är väsentligt för att kunna granska verksamhetens 
likvärdighet (Skolverket, 2015). Resultatet visar att förskollärarna förstår syftet med det 
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systematiska kvalitetsarbetet och att det därmed i likhet med Säljö (2017) approprieras som 
medierande redskap. Detta för att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelse och vad som 
eventuellt orsakat brister för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar till att utvecklas och 
lära. Skillnaderna i att beskriva kvalitet visar dock på mångtydiga förhållningssätt och 
begreppet kvalitet behöver därför diskuteras för att kvalitetsarbetet ska bli systematiskt och 
kontinuerligt enligt Håkansson (2017). Konsekvensen kan annars bli att strävan efter 
måluppfyllelse går före barns perspektiv eller motsatsen att barns delaktighet eller 
meningsskapande utgör riktningen och att uppdraget och målinriktningen förbises. Trots detta 
tyder resultatet på att barns perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet är en bidragande faktor 
för kvalitet eftersom barns tankar, förståelser och undersökande utgör grunden för att det 
systematiska kvalitetsarbetet ska drivas framåt i förskollärarnas beskrivningar.  
	
6. 2. 3 Barns perspektiv är både en möjlighet och en utmaning 
I resultatet synliggörs både möjligheter och utmaningar med att ta tillvara på barns perspektiv 
inom det systematiska kvalitetsarbetet. Barns perspektiv framhålls som en möjlighet eftersom 
det driver det systematiska kvalitetsarbetet framåt och barnens tankar och reflektioner ger 
förskollärarna något att utgå från. Det språkliga redskapet ses således som ett medierande 
redskap för vilket perspektiv som kommer till uttryck då den pedagogiska dokumentationen 
som fysiskt medierande redskap möjliggör detta i det systematiska kvalitetsarbetet enligt 
resultatet (Claesson, 2007; Säljö, 2017). Det innebär i enlighet med Barnkonventionen (2016) 
att barnen på så sätt kan vara med och bidra till utformning av utbildningen och att deras 
rättigheter att höras förverkligas. För att detta ska ske krävs enligt Halldén (2003) både barns 
delaktighet och inflytande, vilket förenas i det systematiska kvalitetsarbetet. Möjligheten med 
barns perspektiv blir enligt resultatet att barnen får vara med och påverka och utgör grunden 
för lärandet med barnen. Utgångspunkten för utbildningen kan därmed tas i barnens 
erfarenheter och tillvaratagande där barnen har möjlighet att lämna sina egna bidrag. Studiens 
resultat visar att barns perspektiv är avgörande för vilken riktning arbetet tar och har därmed en 
central roll i utbildningen vilket i enlighet med Eidevald (2017) tyder på att följa barnen således 
också innefattar att följa verksamheten genom det systematiska kvalitetsarbetet. Barnen kan då 
påverka hur det systematiska kvalitetsarbetet designas. Resultatet i studien visar dock att detta 
även är en utmaning eftersom det upplevs svårt att utgå från varje barns enskilda intresse. I 
samklang med Eidevald finns en risk i att barns intressen sällan representerar hela barngruppen, 
något som kan exkludera barn som inte är aktiva och nyfikna. Att arbetet tas ur ett 
barnperspektiv blir således en konsekvens på grund av det val som måste göras, vilket är ett 
ansvar som vilar på förskolläraren och inte barnen. Utmaningen blir att välja och kroka i varje 
barns tanke, frågor och undersökande då det i verksamheten oftast finns stora barngrupper med 
många perspektiv att ta tillvara på. Håkansson (2017) framhåller här att kommunikation blir 
avgörande för att varje barns perspektiv ska komma till uttryck och synliggöras i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Detta blir dock enligt studiens resultat komplext eftersom 
förskollärarna även har ett uppdrag och inte enbart kan utgå från barnens intressen. Det finns 
därför en risk att förskollärarna intar ett barnperspektiv framför att lyfta barns perspektiv, vilket 
enligt Halldén (2003) kan betyda att information inte krävs från barnen själva. Utmaningen 
enligt förskollärarna ses således som att hitta balansgången mellan att synliggöra barns 
perspektiv och samtidigt följa läroplanens uppdrag där all form av utvärdering ska utgå från ett 
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tydligt barnperspektiv (Skolverket, 2018). Utifrån studiens resultat innebär det en dragkamp 
mellan barns perspektiv och ett barnperspektiv. I likhet med Trondman (2011) indikerar detta 
på att barnperspektivet har en tendens att överrösta barns perspektiv på grund av en välvilja för 
barns bästa. Detta eftersom förskolläraren tar det slutgiltiga beslutet över hur det systematiska 
kvalitetsarbetet bedrivs och kvalitet uppnås. Språket som medierande redskap blir därför 
väsentligt för att barns röster, tankar och idéer ska lyftas in i det systematiska kvalitetsarbetet 
och påverka utbildningens riktning och kvalitet. För att verkligen bjuda in barnen i det 
systematiska kvalitetsarbetet krävs därför kommunikation och interaktion där förskollärare gör 
sitt yttersta för att försöka förstå vad barnet säger och gör (Säljö, 2017; Pramling Samuelsson 
& Sheridan, 2016). För att förskollärarna ska förstå barns perspektiv visar resultatet således på 
att det även behövs ett fysiskt redskap. I relation till resultatet tyder detta på att pedagogisk 
dokumentation blir ett avgörande redskap för att barns perspektiv ska synliggöras. Den 
pedagogiska dokumentationen approprieras av förskollärarna inom det systematiska 
kvalitetsarbetet som medierande redskap för att synliggöra barns perspektiv. 
 	
6. 3 Implikationer för yrkesuppdraget 
Utifrån vår studie har det blivit tydligt att pedagogisk dokumentation är väsentligt för att barns 
perspektiv ska lyftas in i det systematiska kvalitetsarbetet. En förutsättning för detta är att 
förskollärare har ett kommunikativt förhållningssätt och ger barn möjlighet till reflektioner och 
tolkning då det skapar förutsättningar för barns röster att träda fram i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Sker inte detta finns risker att barns perspektiv inte synliggörs i praktiken. 
Studien visar att det även krävs en medvetenhet om vad kvalitet innebär i förskolans kontext 
eftersom begreppet ter sig olika beroende på vem som frågas. En förutsättning för kvalitet i 
förskolan är därmed en samsyn eftersom olika sätt att se på kvalitet skapar risker för att arbetet 
inte strävar mot samma håll. I ett vidare perspektiv behöver förskollärare förhålla sig både till 
läroplanens uppdrag och målinriktning eftersom detta är tolkningsbart och samtidigt ta tillvara 
på barnens intressen, tankar och undersökande. För att uppnå kvalitet krävs därför en 
balansgång mellan barns perspektiv och barnperspektiv där ett kommunikativt förhållningssätt 
mellan pedagoger och barn är avgörande för ett systematiskt kvalitetsarbete som inkluderar 
barns perspektiv. 
 
6. 4 Förslag för fortsatt forskning 
Studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare arbetar för att synliggöra barns perspektiv 
inom det systematiska kvalitetsarbetet. För att fördjupa sig ytterligare inom ämnet hade det 
även varit intressant att ta del av förskollärarnas underlag. Detta för att ytterligare synliggöra 
hur barns perspektiv konkret kommer fram i det systematiska kvalitetsarbetet. Det vore även 
intressant att komplettera studien med barnintervjuer för att synliggöra deras tankar angående 
delaktighet och inflytande. 
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      Bilaga 1 

     
Hej!  
Vi heter Lisa Söderström och Emma Mäki och läser sista terminen på förskollärarprogrammet 
vid Luleå Tekniska Universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete som handlar om 
förskollärares beskrivningar av barns perspektiv inom det systematiska kvalitetsarbetet. Vi 
kommer därför att genomföra intervjuer med förskollärare vilka genomförs enskilt under cirka 
30–60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in genom ljudupptagning för att underlätta det 
fortsatta arbetet med att bearbeta det insamlade materialet. Vi följer Vetenskapsrådets fyra 
etiska principer: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Det innebär att det är 
frivilligt att deltaga och att du har full rätt att avbryta din medverkan. Du kommer att vara 
anonym i studien vilket innebär att ditt namn eller förskolan du arbetar på inte kommer att 
kunna spåras. All information behandlas under sekretess och är oåtkomligt för obehöriga samt 
att materialet kommer raderas efter uppsatsens godkännande. Vill du läsa mer om vad de nya 
forskningsetiska principerna innebär kan du läsa via denna länk:  https://www.vr.se/analys-och-
uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-
forskningssed.html 
Det färdiga examensarbetet kommer publiceras och vara sökbart i Luleå Tekniska 
Universitets publikationsdatabas: http://ltu.diva- portal.org. 
 
Med vänliga hälsningar 
Lisa Söderström och Emma Mäki 
 
Kontakt 
Lisa Söderström  Emma Mäki 
XXX-XXX XX XX  XXX-XXX XX XX 
XXXXXX@student.ltu.se  XXXXXX@student.ltu.se 
 
 
 
Ort/Datum   
 
 
 
Signatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

      Bilaga 2 
Intervjufrågor förskollärare 
	
 
Inledande frågor:	
Hur många år har du varit verksam som förskollärare?	

Vilken åldersgrupp arbetar du med och har arbetat med? 	

Hur ser din erfarenhet ut avseende arbete med det systematiska kvalitetsarbetet? 	

Har du under din tid som verksam förskollärare fått fortbildning inom systematiskt 
kvalitetsarbete?	

Kan du berätta om ni arbetar utifrån något specifikt arbetssätt med det systematiska 
kvalitetsarbetet? (Exempelvis pedagogisk dokumentation, utvecklingspedagogisk ansats eller 
aktionsforskning) Varför valde ni detta arbetssätt? 	
	
	
Huvudfrågor: 
	
Kan du berätta vad du anser är syftet med det systematiska kvalitetsarbetet?	

Vad innebär det systematiska kvalitetsarbetet för dig som förskollärare? 	

Hur definierar du kvalitet? Vad är kvalitet i er verksamhet? 	

Kan du beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till kvalitet i verksamheten? 	

Vilka utmaningar ser du med det systematiska kvalitetsarbetet?  

Vilka möjligheter ser du med det systematiska kvalitetsarbetet? 

Hur skulle du definiera barns perspektiv? 

Hur ser du som förskollärare på barns perspektiv i verksamheten?	

På vilket sätt är barns perspektiv en bidragande faktor för kvalitet i er verksamhet?  Ge 
exempel. 

Kan du ge exempel på vilka delar i det systematiska kvalitetsarbetet där ni utgår från barns 
perspektiv? Ge exempel. 	

Kan du ge exempel på när barns perspektiv varit betydelsefullt för ert systematiska 
kvalitetsarbete?	



   

  

Vilka utmaningar ser du som förskollärare med att ta tillvara på barns perspektiv inom det 
systematiska kvalitetsarbetet? Ge exempel. 

Vilka möjligheter ser du som förskollärare med att ta tillvara på barns perspektiv inom det 
systematiska kvalitetsarbetet? Ge exempel. 

Avslutande frågor: 
	
Något ytterligare du vill tillägga?	
 

 
 


