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Framgångsstrategier 
för 

meningsskapande 
analys- och 

kvalitetsarbete

Gunilla Essén 



workshop

Föreläsningar

Kurser och fortbildningar

Gunilla Essén

Pedagogista, förskollärare, 
grundskollärare och författare
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- JAG JOBBAR INTE DIREKT MED 
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, 
SÅ JAG GAV FRÅGAN TILL EN KOLLEGA.

Petra, förskollärare



VAD ÄR

Kvalitet för mig?

Kvalitet för barnen?

Kvalitet för verksamheten?

Kvalitet för vårdnadshavare?

Kvalitet?



KVALITET

- Kvalitet är inte en handling, 
det är en vana.                              

Aristoteles

- Quality means doing it right 
when no one is looking. 

Henry Ford

- Kvalitet uppstår i 
pedagogernas dagliga möte 
med barn och elever. 

Gun-Britt och Hans-Åke Sherp

- Ett förhållande mellan process 
och struktur.

Sven Persson



FAKTORER FÖR EN FÖRSKOLA MED HÖG KVALITÉ

SKOLINSPEKTIONENS 
SLUTRAPPORT

Förskolans kvalité och 
måluppfyllelse 2018

• Positivt förhållningssätt och strukturerat 
kvalitetsarbete

• Rektor är pedagogisk ledare
• Förskollärares ansvar är tydligt
• Barnen utmanas och får utforska i meningsfulla 

sammanhang
• Samspel och lek i stimulerande miljö
• Gemensam förståelse



- Ett öppet förråd efter klockan fyra är 
kvalitet för mig. Sofia, barnskötare
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ATT ARBETA 
SYSTEMATISKT 
I EN FÖRÄNDERLIG 
VERKSAMHET







SYSTEMATISKT
KVALITETSARBETE
Fyller olika funktioner, 
har olika syften och 
används på olika sätt 
på olika nivåer i styrkedjan 

Barnen

Barnskötare/
arbetslaget

Vårdnadshavar
e/samhället

Huvudman

Politiken

Rektor

Stöd/utvecklarroller

Förskollärare



Hur följer ni upp 
varje enskilt barns 
utveckling och lärande?

Förskollärare

Barnskötare/arbetslaget

Stöd/utvecklarroller

Rektor

Barnen
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VILKEN REKTOR BEHÖVER 
DU VARA I DET SYSTEMATISKA
KVALITETSARBETET?



INGREDIENSER

FÖR EN FÖRSKOLA MED 
HÖG KVALITÉ

• Kunskap och kompetens på alla nivåer

• Tydliga ansvar

• Tydlig organisation

• Målstyrda lärprocesser

• Reflektion och pedagogiska samtal

• Medvetna val 

• Lockande och inspirerande miljöer och 

material

• Tydlig chef med insyn

• Fokus på HUR

Delrapport 2 skolinspektionen



MÅL eller SYFTE



HUR TÄNKER NI KRING 
MÅL OCH SYFTE?
Var börjar ni?





Verktyg - används mer frekvent i det vardagliga arbetet och utgör stommen i det 
projekterande/tematiska arbetet

Underlag – används för att dokumentera och säkerställa det systematiska 
kvalitetsarbetet 
• De har också som funktion att öppna upp verksamheten och skapa transparens och 

delaktighet.

Redskap - I arbetet med systematiskt kvalitetsarbete har vi sett att det finns en 
del grundläggande redskap som hjälper oss och påminna oss:

• Pedagogisk Dokumentation
• reflektion
• miljö och material – vi har skilt på miljö och material – lärklimat ( lärmiljöer)
• underlag och verktyg
• våra överenskommelser

Sid. 
1

Sid. 
1

Sid. 
1

www.nok.se



Matematik 
och språk

Begrepp

Nytt 
konstruktions
material



Nuläge

Utbildning och 
undervisning

Vad ser vi i verksamheten?

Vilka begrepp används 
redan? Hur? I vilka 
sammanhang?

Tillsammans och enskilt?
Hur samspelar de?
Hur använder de 
materialet?
Hur använder de miljön?
Vilka strategier har de?
Vilka utmaningar kan vi 
se?

Leicy O
lsborn Björby, 

ateljerista



I vårt nuläge har vi ringat in att barnen 
återkommer till djur& natur, självförmåga, 
relationer, konstruktion, rollek och spel.
Utifrån de aktiviteterna har vi identifierat ett 
sökande om att förstå sin omvärld.

SYFTE:
Vi har valt att använda Trageton klossarna 
och använda dem som medel för att  
fördjupa oss i barnens matematiska 
utveckling med fokus på begrepp.
Begreppen blir ett redskap för barnen att 
förstå sin omvärld.

MÅL:
Förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla
– förmåga att använda matematik för att 
undersöka, reflektera över och
pröva olika lösningar av egna och andras 
problemställningar,
– förståelse för rum, tid och form, och 
grundläggande egenskaper hos mängder,
mönster, antal, ordning, tal, mätning och 
förändring, samt att resonera
matematiskt om detta,
– förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka 
och använda matematiska
begrepp och samband mellan begrepp.                                Leicy O

lsborn Björby, 
ateljerista

Uppföljning av organisation 
och struktur 
för en kvalitativ utbildning och undervisning

Sid. 
1



Vår undersökningsfas
Nuläge

Vi samlar på barnens begrepp i 
konstruktionen:

Mittemot
Kvadrat
Fyrkant
Lika långa
Kopierat
Stort
En till. Två till, behövs bara en.
Mellan
Högsta
I
Högre
Ända upp till
Hög
Längst

Färre än vi trodde med de äldsta 
barnen. 

Nästa tillfälle 181002.

Sätta upp
Fler
Uppe
Höjden
Långa.
Stor.
Massa. ( många)
På
Jättelitet.
Där.
Inne.
Flytta på.
Passera.
Instängda.
Nära.
Samma

Leicy O
lsborn Björby, 

ateljerista



En morgon när jag kommer står några 
fantastiska byggen, det har hänt något.
Lars hade byggt tillsammans med Thomas 
ett högt och stabilt bygge som stod kvar i 
flera dagar.
Karin hade byggt ett högt stabilt torn med 
en ny teknik.

Ingrid och Nasim hade byggt en lägenhet 
med inredning. 
I den lekte de flera dagar efteråt och 
byggde om när den gamla försvann.

Jämförelse/mätning uppstår.
- Om man tar sönder en sån här så blir 

det 2 sådana.     Isak

- En blir 2      Elia

Tillsammans upptäcker vi att 2 små 
(kvadrater) är lika lång som den näst 
minsta rektangeln. 

Plötsligt händer det

Leicy O
lsborn Björby, 

ateljerista

Uppföljning och utvärdering 
av kvaliteten på utbildningen 
och undervisningen
i förhållande till läroplanens målområden



Avslutande analys av 
kvaliteten på utbildningen 
och undervisningen.
Hur har utbildningen och undervisningen
bidragit till barnens förändrade kunnande?
Vilka lärprocesser kan vi identifiera inom
de olika målområdena?

Sid. 
1

.



Avslutande analys av 
kvaliteten på utbildningen 
och undervisningen.
• Kontinuerlig observation, dokumentation och 

reflektion har haft stor betydelse för att hålla 
fokus och kunna fånga upp barnens lärande 
och utveckling, för att göra dem delaktiga 
och för att kunna smalna av våra 
frågeställningar och utmaningar. Det har 
även hjälpt oss att finna lugn i att stanna och 
vara en längre tid i undersökandet med 
vetskapen om att lärande och utveckling 
sker. 

• Mind-maps har varit ett viktigt verktyg för 
både barnen, vårdnadshavare och oss. 
För att synliggöra verksamhetens alla delar 
och för att orientera oss och välja hur vi ska 
arbeta vidare.

• För att skapa kvalitet och möjlighet till 
undervisning hos alla grupper beslutade vi 
ändra arbetslagen mitt i terminen. Syftet var 
att säkra kvaliteten för alla barn och sprida 
kunskap och erfarenheter. Det har även 
hjälpt oss att få syn på att vi behöver arbeta 
vidare med progressionen i våra lärmiljöer.

• Materialet Trageton har varit ett väl 
fungerande redskap i vårt projekt om 
mätning. Det har inspirerat, utmanat och 
konkretiserat. Barnen använder och för mer 
matematiska resonemang genom hela 
utbildningen och även hemma. Barnens 
begreppsbas har spridits till hela 
barngruppen och materialet har varit en väg 
för generalisera kunskapen till olika 
sammanhang och användnings områden. 
Detta har vi kunnat upptäcka genom att vi 
hållit vårt fokus och hela tiden påmint 
varandra om vårt syfte och vårt mål.

• Materialets tillgänglighet har gjort det möjligt 
för barnen att fördjupa sig utifrån sina egna 
intressen.

• Att vi introducerade de yngre barnen först 
gav dem tillgång till materialet och en 
möjlighet att lära känna det utan att de äldre 
tog över materialet. Materialet blev 
tillgängligt för alla. 



FÖRSKOLAN
Hela verksamhet



Förskolan
Hela verksamhet

Meny
Vår vision

Råvaror
Organisation

Första 
provlagningen
Miljö - material

Andra 
provlagningen
Förhållningssätt



Förskolan
Hela verksamhet

Råvaror
Organisation

Första 
provlagningen
Miljö - material

Andra provlagningen
Förhållningssätt

Avsmakning
Analys

Meny
Vår vision

Recept
Årsplan





EFFEKTIVISERING
+ - / < > =
KVALITET



Alice: Kan du säga mig vilken väg jag ska ta?
Katten: Det beror på vart du ska gå.
Alice: Det vet jag inte…
Katten: Då spelar det ingen roll vilken väg du tar.

Lewis Carrol

Verksamheten: Kan du säga oss vad vi ska mäta?
Katten: Det beror på vad ni vill åstadkomma.
Verksamheten: Det vet vi inte…
Katten: Då spelar det ingen roll vad ni mäter,

Anders Edström



” Det viktiga i det pedagogiska 
uppdraget, i utbildningen och 
undervisningen, är att arbeta med 
barns lärande där kunnande inte 
mäts i kvantitativa termer utan i 
termer av kvalitativa resonemang 
och förståelse.”

Camilla Björklund



” När vi väljer att leverera kunskap 
dödar vi den mellanmänskliga 
interaktionen som ger detta ord, 
dess egentliga värde.”

Stina Oscarson

Kunskap



” Om du siktar för högt kan det bli dålig kvalitet. Lägg 
ribban efter den kompetens som finns. 
Redskapen styr vad du kan göra, de sätter ramarna men 
personalen är viktigast. Om du till exempel inte har en 
grill så kan du inte servera grillad mat, men om du har 
skickliga, kreativa människor i ditt kök kan de komma på 
ett sätt att grilla utan grill. .”

Jonathan Jarhed, kökschef
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ATT 
ANALYSERA 
ÄR ATT SE 
MÖNSTER



ANALYS - ETT KRÄVANDE ARBETE

SKOLVEREKET

Sammanfattade punkter 
från artikel om arbetet 

med analys.

• Bredd
• Djup
• Begreppsanvändning
• Problematisering
• Konkretisering
• Slutsatser



REFLEKTION ANALYS

Smalt fokus och 
begränsat innehåll

Kortare 
resonemangskedjor

Vardagliga ord och 
begrepp

Färre perspektiv –
verksamhetsnivå

Behöver inte  
underbyggas med 
dokumentationer,  fakta 
och logik

• Bredd
• Djup• Begreppsanvändning
• Problematisering• Konkretisering• Slutsatser

Bredare fokus och 
utförligare innehåll

Längre 
resonemangskedjor

Ämnesrelaterade ord 
och begrepp

Olika perspektiv och 
nivåer

Behöver underbyggas 
med dokumentationer, 
fakta och logik

KVALITATIVA SKILLNADER



BESKRIVNING FÖRKLARING

Innehåller inre och yttre 
relationer, upplevelser, 
egenskaper, 
observationer och 
begrepp. 
I en beskrivning berättar 
du hur något är eller vad 
som händer.

• Bredd
• Djup• Begreppsanvändning
• Problematisering• Konkretisering• Slutsatser

Innehåller och berättar 
hur något är, var eller 
blir OCH varför. 
I en förklaring finns 
alltid tre delar; 
frågeställning, utredning 
och slutsats.

KVALITATIVA SKILLNADER
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OLIKA FÖRMÅGOR I ARBETET MED ANALYS

Åsa Larsson, Skolvärlden





Uppmuntra och skapa djupare 
förståelse för barnens egna 
berättande

Fördjupa arbetet med 
estetiska uttryckssätt och 
kreativitet

Förstärka barnens empatiska 
förmåga

Bygga upp en grupp genom 
gemensamt utforskande 
arbete

Utveckla barnens 
begreppsförståelse och utöka 
ordförrådet

Vilken kvalitet kan vi 
uppleva i den här 
sekvensen? 

Hur skulle ni kunna 
komplettera pedagogerna 
med utgångspunkt i den här 
sekvensen? 

Vilka resultat kan vi prata 
om? Vad mer behöver ni 
veta för att det här ska 
kunna användas som ett 
underlag? 

Vad kan vi se för resultat? 

Vad kan vi känna för 
resultat? 

Vad kan vi höra för resultat?



” Vi lever i en tid med många stora 
frågeställningar, som klimatförändringar 
och folkvandringar. 
Därför måste vi ge våra barn ett mer 
djupgående och expansivt lärande, för att 
de ska kunna förstå de sammanhang vi 
alla är en del av och i slutändan för att de 
ska kunna bidra till en hållbar värld och 
fredlig samexistens..”

Gunilla Dahlberg





Om det finns mätbar kvalitet finns det 
då också omätbar kvalitet? 

Och vilken betydelse ger vi den?



Frågor, kommentarer eller annat
gunillaessen@hotmail.com

Tack

http://hotmail.com

