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Allmänna råd för kvalitet i förskolan - kvalitetsområden 
Regeringen har i beslut 2003-12-11 (42. U2003/4802/S) gett Skolverket i uppdrag 
att utarbeta allmänna råd till 2 a kap. skollagen angående kvaliteten i förskolan. I 
uppdraget ingår att identifiera faktorer/områden som är centrala för god kvalitet i 
förskolan och som bör kunna användas för att bedöma verksamhetens kvalitet från 
likvärdighetssynpunkt. Vidare ska Skolverket redogöra för ställningstaganden och 
motiv för valet av kvalitetsområden, samt visa vilka delfaktorer som är betydelseful-
la inom respektive kvalitetsområde.  
 
Uppdraget i sin helhet ska redovisas till regeringen senast den 17 januari 2005. Va-
let av kvalitetsområden ska dock redovisas senast den 15 april 2004. 

 

Skolverket redovisar härmed den del av uppdraget som avser val av kvalitetsområ-
den i förskolan. 
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Allmänna råd för kvalitet i förskolan. Val av kvalitetsom-
råden 
 

1. Uppdraget  
Skolverket har i uppdrag av regeringen att utarbeta allmänna råd till 2 a kap. skolla-
gen angående kvaliteten i förskolan.1 Skolverket ska identifiera faktorer/områden 
som är centrala för god kvalitet i förskolan och som bör kunna användas för att 
bedöma verksamhetens kvalitet från likvärdighetssynpunkt. Vidare ska Skolverket 
redogöra för ställningstaganden och motiv för valet av kvalitetsområden, samt visa 
vilka delfaktorer som är betydelsefulla inom respektive kvalitetsområde. Uppdraget 
i sin helhet ska redovisas till regeringen senast den 17 januari 2005. Valet av kvali-
tetsområden ska dock redovisas senast den 15 april 2004. 

Allmänna råd är generella rekommendationer om hur en lag eller annan författning 
kan eller bör tillämpas. De syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och 
att främja en enhetlig rättstillämpning. Skolverket har tidigare utfärdat allmänna råd 
för fritidshem (Allmänna råd 1999:2), för familjedaghem (Allmänna råd 1999:3), för 
öppen förskola (Allmänna råd 2000:1) och för öppen fritidsverksamhet (Allmänna 
råd 2000:2). De ingår i en skriftserie och innehåller, förutom allmänna råd, kom-
mentarer till dem.  

Också de allmänna råden om förskolans kvalitet kommer (förutom i SKOLFS) att 
publiceras i en skrift med kommentarer. Det ger möjlighet att förtydliga råden ge-
nom att redovisa förarbeten till författningsbestämmelserna, forskning och beprö-
vad erfarenhet liksom utredningar och annat relevant material. I de fall det inte är 
möjligt eller lämpligt att utfärda allmänna råd kan skriften innehålla upplysningar 
om vilka bestämmelser kommunerna är skyldiga att följa för att uppnå god kvalitet 
i förskolan. Skolverket avser också att behandla FN:s konvention om barnets rät-
tigheter och barnkonsekvensanalyser i kommentarerna. 

2. Förskolans utveckling 
Förskolans nuvarande inriktning slogs fast av Barnstugeutredningen i början av 
1970-talet. Där formulerades förskolans dubbla uppgift att främja barns utveckling 
och lärande och bidra till goda uppväxtvillkor, och att möjliggöra för föräldrarna att 
förvärvsarbeta eller studera. Där formulerades också de pedagogiska principer som 
i stor utsträckning utmärker svensk förskola även i dag.  

Genom överflyttningen till utbildningssystemet 1996–1998 har förskolans pedago-
giska uppgift blivit tydligare. Förskolan fick en egen läroplan 1998. Samma år inrät-
tades förskoleklassen som en frivillig skolform för sexåringar. Förskolan ses i dag 
som första steget i utbildningssystemet och genom att läroplanen är uppbyggd på 
samma sätt som övriga läroplaner har sambandet med skolan förstärks. Fortfarande 
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kvarstår dock förskolans familjepolitiska uppgift att vara organiserad så att föräld-
rarna kan förvärvsarbeta eller studera. Cirka 95 procent av alla förskolebarn vars 
föräldrar förvärvsarbetar eller studerar har plats i förskolan.  

Förskolan har byggts ut kraftigt under de senaste decennierna. I dag omfattar den 
tre fjärdedelar av alla barn mellan ett och fem år. Drygt hälften av barnen är tre år 
eller yngre. Under de senaste åren har flera reformer genomförts för att öka till-
gängligheten. Barn till arbetslösa eller föräldralediga har getts rätt till plats i försko-
leverksamhet och maxtaxa har införts. Allmän förskola har införts för barn från 
och med fyra års ålder. Strävan har varit att förskolan som en del av den generella 
välfärden ska vara till för alla barn oavsett familjens sociala eller ekonomiska situa-
tion. 

I förskolan förenas omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för hela 
barnet hela dagen (”educare”). Den pedagogiska verksamheten ska stödja barns 
allsidiga utveckling och bygger på en helhetssyn på utveckling och lärande. Ut-
gångspunkten är att barn lär hela tiden och med alla sina sinnen. Verksamheten 
bygger på lek och barnens egen aktivitet. Barnet ses som nyfiket och kompetent 
och dess eget utforskande ska stimuleras. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik 
för alla barn som deltar.  

3. Styrningen av förskolans kvalitet  

3.1 Bestämmelser om kvalitet 
Vilka bestämmelser är det då som styr kvaliteten i förskolan? Statens krav uttrycks i 
den s.k. kvalitetsparagrafen (2 a kap. 3 § skollagen) och i förskolans läroplan.  

Läroplanen syftar till att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola med hög 
kvalitet. Av kvalitetsparagrafen framgår att förskolans uppgift är att genom peda-
gogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. Det ska finnas personal 
med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god 
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna ska ha en lämplig samman-
sättning och storlek. Lokalerna ska vara ändamålsenliga. Förskolan ska utgå från 
varje barns behov och barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sär-
skilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver.  

I läroplanen utvecklas dessa principer. Där anges att förskolan, varhelst den anord-
nas, ska arbeta för att nå de mål som ställs upp för den pedagogiska verksamheten. 
Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verk-
samheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser där-
för inte ska fördelas lika.2 Dessa bestämmelser reglerar därmed också hur kommu-
nerna ska fördela resurserna till förskolan. 

                                                 
2 Lpfö 98. 1. Förskolans värdegrund och uppdrag, Avsnittet Saklighet och allsidighet 
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3.2 Styrsystemet och ansvarsfördelningen 
Enligt skollagen är det kommunen som ansvarar för förskolan och kommunfull-
mäktige som bestämmer vilken eller vilka nämnder som ska fullgöra kommunens 
uppgifter.3 Eftersom det saknas bestämmelser om övriga ledningsfunktioner, plane-
ring, uppföljning och utvärdering så reglerar kommunallagen detta för förskolan.  

Att det inte finns någon direkt bestämmelse om ledningsansvaret i förskolan inne-
bär att kommunerna har stor frihet att besluta om verksamheternas ledningsfunk-
tion ska samordnas med skolan eller organiseras på något annat sätt. Kommunalla-
gen lagen ställer dock krav på en tydlig fördelning av ansvaret inom kommunen i 
syfte att ge en effektiv styrning av och insyn i verksamheten.  

I kommunallagen finns inget uttryckligt krav på att det ska finnas en av kommun-
fullmäktige antagen plan för förskolans verksamhet. Ett mål- och resultatorienterat 
system måste dock anses förutsätta att det finns ett system för planering och styr-
ning av verksamheten liksom ett system för kontinuerlig utvärdering av måluppfyl-
lelsen. Regeringen har också uttalat att den anser att kommunerna utifrån de över-
gripande målen för barnomsorgen ska besluta om konkreta mål och riktlinjer som 
är anpassade till lokala förhållanden samt om de resurser som erfordras för att nå 
uppställda mål.4  

Enligt regeringen är tanken bakom styrsystemet att de uppsatta målen ska styra 
verksamheten genom att ligga till grund för verksamhetsmål och riktlinjer som ut-
formas lokalt i kommunerna. Personalen ska utforma verksamheten och arbeta i 
enlighet med målen. Utvärderingar ger signaler tillbaka till beslutsfattarna om var 
något behöver förbättras och var resurser ska sättas in. Det är därför viktigt att 
ansvaret för uppföljning och utvärdering av förskolans kvalitet tas såväl nationellt 
som lokalt och i den enskilda verksamheten.  

Kommunallagen ställer krav på uppföljning och utvärdering men anger inte närma-
re hur det ska gå till. Enligt 6 kap. 7 § kommunallagen ska den nämnd som ansvarar 
för förskolan se till att ha tillräcklig intern kontroll över att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämmer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Kontrollen ska också avse att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

4. Kvalitetsbegreppet  
Under 1990-talet har begreppet kvalitet fått en allt större betydelse inom offentlig 
verksamhet, inte minst inom utbildningssektorn. Behovet av att definiera och mäta 
kvalitet har ökat i takt med att ansvar och befogenheter har decentraliserats. Också 
inom förskolan har kraven på kvalitetssäkring och utvärdering ökat.  

Det finns många definitioner av kvalitet och begreppet används på olika sätt i olika 
sammanhang. Skolverket definierar kvalitet inom förskola och skola ur ett natio-

                                                 
3 För en utförlig redogörelse av hur styrsystemet fungerar hänvisas till Skollagskommitténs be-
tänkande Skollag för kvalitet och likvärdighet (2002:121) 
4 Propositionen Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet, m.m. (prop. 1993/94:11)  
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nellt styrningsperspektiv. Kvalitet ses som en samlingsbeteckning för hur väl en 
verksamhet svarar mot nationella mål, krav och riktlinjer och andra mål förenliga 
med de nationella, samt i vilken utsträckning verksamheten strävar efter att förbätt-
ras. Vid bedömningen av kvalitet gör Skolverket en samlad bedömning av verk-
samhetens förutsättningar, process och resultat. Skolverket har dock betonat att 
uppfyllelsen av nationella mål ska ha en framskjuten plats i alla kvalitetsredovis-
ningssammanhang.  

För förskolan har de tre aspekterna struktur-, process- och resultatkvalitet följande 
innebörd:  

Strukturkvalitet handlar om verksamhetens yttre förutsättningar. Här ingår till 
exempel personalens kompetens, personaltäthet, barngruppernas storlek och sam-
mansättning, lokaler och material. Även förskolans styrning och ledning hör hit. 
Oftast handlar det om faktorer som personalen i förskolan inte kan påverka. 

Processkvalitet handlar om den pedagogiska verksamhetens inre arbete, vad som 
sker i de processer som äger rum i förskolan. Viktiga aspekter är personalens för-
hållningssätt, arbetssätt och samspel med barnen, relationer mellan barnen och 
användning av material. 

Resultatkvaliteten rör måluppfyllelse och resultat, dvs. om verksamheten uppnår 
det som eftersträvas. En form av resultat är servicekvalitet, där man talar om resultat i 
termer av uppnådd service mm. ur föräldrarnas synvinkel. Det kan gälla väntetider, 
tillgänglighet, valfrihet etc. Bedömningen av servicekvalitet är inriktad på vad för-
äldrarna får ut i mötet med förskolan och mäts ofta med hjälp av ”nöjdhetsfrågor”.  

En annan form av resultat är pedagogisk kvalitet, som kan avse hur verksamheten 
utvecklas i relation till läroplanens mål. Förskolans övergång till ett mål- och resul-
tatstyrt utbildningssystem har aktualiserat behovet av att definiera resultat i termer 
av måluppfyllelse utifrån läroplanens mål. Förskolans läroplan innehåller endast 
strävansmål, dvs. mål som ”anger inriktningen på förskolans arbete och uttrycker 
en önskad kvalitetsutveckling i förskolan.” 5 

Läroplanen beskriver med andra ord önskvärda processer i verksamheten – inte 
färdiga resultat. Bedömningen av pedagogisk kvalitet är därför nära kopplat till ge-
nomförandet och handlar om exempelvis personalens förhållningssätt, pedagogiska 
mål och planer, metoder etc.  

Skolverket har i utvärderingen Förskola i brytningstid6 studerat förskolans resultat 
utifrån skollagens och läroplanens mål och intentioner. I utvärderingen studeras 
hur kommuner och förskolor arbetar i relation till vissa centrala områden i läropla-
nen och skollagen. Personalens egna beskrivningar och bedömningar av hur verk-
samheten utformas i relation till läroplanens mål och intentioner används i utvärde-
ringen som ett sätt att bedöma resultat och måluppfyllelse. 

                                                 
5 Departementsutgåvan av Läroplan för förskolan, Fritzes, Västerås 1998, s. 4 
6 Utvärderingen studerar hur förskolan utvecklats efter reformen och införandet av läroplanen. 
Resultaten bygger på en enkätundersökning till landets samtliga kommuner samt fördjupade 
fallstudier i 10 kommuner. 
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5. Kvalitetsområden i de allmänna råden 

5.1. Utgångspunkter 
Utgångspunkten för Skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan kommer att 
vara de bestämmelser i 2 a kapitlet i skollagen som handlar om kvalitet (3 §) och 
om kommunens ansvar (1 och 5 §§), bestämmelser i kommunallagen om uppfölj-
ning och utvärdering (6 kap. 7 §) samt förskolans läroplan. Vidare kommer de all-
männa råden att utgå från ett barnperspektiv i enlighet med FN:s konvention om 
barnets rättigheter.  

Urvalet av kvalitetsområden har gjorts utifrån den kunskap som forskning och be-
prövad erfarenhet ger om vad som är viktigt för att garantera en god kvalitet i för-
skolan. Aktuell kunskap om faktiska förhållanden och om de problem som försko-
lan står inför i dag är andra viktiga utgångspunkter. Här är Skolverkets nyligen pub-
licerade utvärdering av förskolan en viktig källa. 

Att kvalitetsområdena bör kunna användas för att bedöma verksamheters kvalitet 
från en likvärdighetssynpunkt är en annan viktig urvalsprincip liksom vissa av re-
geringens krav på hur de allmänna råden ska kunna användas. Det gäller kraven att 
de ska kunna utgöra underlag i kommuners och verksamheters kvalitetsredovis-
ningar, kunna ligga till grund för bedömningar av verksamhetens kvalitet samt bidra 
till att underlätta kommuners och verksamheters uppföljnings- och utvärderingsar-
bete. 

Kvalitetsområdena disponeras nedan enligt indelningen struktur - process – resul-
tat7. Denna indelning illustrerar hur olika kvalitetsaspekter hör ihop och påverkar 
varandra och i viss mån även hur ansvarsfördelningen mellan olika aktörer i styrsy-
stemet, dvs. huvudmän och professionella, ser ut.  

Det är viktigt att konstatera att det råder ett komplext samband mellan olika kvali-
tetsfaktorer. Det går inte att bryta ut någon faktor som den enskilt viktigaste i alla 
sammanhang eller att rangordna faktorer. Vissa forskare hävdar att det snarare är 
relationerna mellan olika kvalitetsaspekter som har betydelse för kvaliteten än en-
skilda faktorer. De strukturella villkoren är t.ex. viktiga, men ingen garanti för hög 
pedagogisk kvalitet. Betydelsefullt är också hur de strukturella betingelserna hante-
ras av personalen, vilket i sin tur sammanhänger med deras medvetenhet och kom-
petens.  

5.2 Kvalitetsområden viktiga för strukturkvaliteten  

5.2.1  Styrning och ledning, resursfördelning  
Kommunens styrning och ledning av förskolan är en viktig kvalitetsfaktor. Läro-
planen syftar till att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola med god kvalitet. 
Verksamheten ska utgå från varje barns behov, och barn som är i behov av särskilt 
stöd ska få det stöd de behöver. Ansvaret för detta ligger hos kommunen. Utifrån 

                                                 
7 Detta ska inte ses som en beskrivning av hur de allmänna råden kommer att disponeras. 
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de övergripande nationella målen ska kommunen besluta om mål och riktlinjer som 
är anpassade till lokala förhållanden samt anvisa de resurser som erfordras för att 
nå uppställda mål.  

För att arbetet i ett mål- och resultatstyrt decentraliserat system ska fungera krävs 
en fungerande kommunikation mellan ledning och professionella kring verksamhe-
tens ramar och villkor. Flera utvärderingar som Skolverket gjort visar att denna 
kommunikation ofta är bristfällig. Kommunernas styrning och ledning av försko-
lan, liksom ansvarsfördelningen mellan kommunledning, förskolechefer och för-
skolornas arbetslag fungerar ofta inte i enlighet med författningarnas krav. Skolver-
ket har bland annat framhållit att de professionellas kunskap om lokala villkor i 
högre grad bör tas tillvara i beslut som rör t.ex. verksamhetens ramar och resurser. 8 

Resursfördelning 
I läroplanen utvecklas principerna för fördelning av resurser: 

Förskolan skall, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställs upp för den 
pedagogiska verksamheten/…/ Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och 
behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att 
förskolans resurser därför inte skall fördelas lika.”9  

Fördelningen av resurser fungerar dock ofta inte på det sätt som avsetts. I Skolver-
kets utvärdering av förskolan visas att beslut som rör t.ex. barngruppsstorlekar, 
insatser för barn i behov av särskilt stöd, personalens barnfria tid och insatser för 
kompetensutveckling oftast fattas på verksamhetsnivå. Förskolans möjlighet att 
hålla sig inom de centralt beslutade budgetramarna avgörs till stor del av hur många 
barn som är inskrivna i förskolan. Handlingsutrymmet på lokal nivå är begränsat.  

Utvärderingen pekar också på stora variationer mellan förskolorna när det gäller 
möjligheterna att arbeta utifrån läroplanen, variationer som sammanhänger med 
förskolans upptagningsområde. Förskolor i högresursområden har lättare att rekry-
tera utbildad personal, mer tid till planering och gemensam reflektion, bättre möj-
ligheter att tillgodose barns behov av särskilt stöd och bättre samverkan mellan 
förskola och hem än förskolor i lågresursområden. Trots att förskolorna arbetar 
under olika villkor tar kommunerna sällan hänsyn till detta när man fördelar resur-
ser.   

Pedagogisk ledning 
Förskolans pedagogiska ledning är betydelsefull inte bara för verksamheten i för-
skolan utan även för kontakterna med kommunledningen. I dag är förskolan och 
skolan ofta samordnade i gemensamma nämnder och förvaltningar. Styrdokument 
som planer och mål, kvalitetsredovisningar och andra typer av skriftliga dokument 
är gemensamma.  

                                                 
8 Skolverket (2003) Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem, 
Rapport 237. Stockholm: Skolverket 
9 Lpfö 98. 1. Förskolans värdegrund och uppdrag, Avsnittet Saklighet och allsidighet  
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Förskolecheferna har som pedagogiska ledare en nyckelroll för att kommunen ska 
få en kunskap om förhållandena i förskolan. Om det saknas pedagogiska ledare 
uppstår ett glapp mellan kommunnivån och verksamhetsnivån och det blir svårt för 
kommunen att driva relevanta utvecklingsfrågor.  

Det finns stora variationer mellan kommuner och förskolor när det gäller möjlighe-
terna att utöva pedagogisk ledning. Om förskolecheferna inte har möjlighet att fun-
gera som pedagogiska ledare blir genomförandet av läroplanens intentioner en frå-
ga för det enskilda arbetslaget och avhängigt av den enskildes kompetens och in-
tresse.  

Kvalitetsområde I allmänna råd – styrning och ledning  
Skolverket anser att förskolans styrning och ledning är ett viktigt område för kvali-
tet i förskolan. Skolverkets tillsyn och flera studier har visat att det finns brister när 
det gäller kommunernas styrning och ledning av förskolan. Kvalitetsområdet 
kommer att behandlas i de allmänna råden och dess kommentarer. 

5.2.2  Barngrupper och personal  
Under 1990-talet genomfördes stora besparingar i förskolor och fritidshem runt 
om i landet. Det vanligaste sättet att minska kostnaderna var att ta in fler barn i 
grupperna och att minska personaltätheten. Under 1980-talet hade en genomsnitts-
grupp i förskolan omkring 13 barn, i dag innehåller en genomsnittsgrupp drygt 17 
barn. Under de senaste åren har gruppstorlekarna i förskolan stabiliserats, men på 
en nivå som är betydligt högre än den som rådde i början av 1990-talet.  

Även antalet barn per årsarbetare har ökat kraftigt i förskolan sedan början av 
1990-talet, då den låg kring 4,5 barn per årsarbetare. Ökningen har dock avstannat 
och hösten 2003 var antalet barn per årsarbetare 5,4, en nivå som varit i stort sett 
oförändrad sedan 1999.  

Vad betyder då gruppstorlek och personaltäthet för förskolans kvalitet och vilka 
nivåer är lämpliga? I en kunskapsöversikt som tagits fram på uppdrag av Skolver-
ket10 görs en sammanställning av aktuell forskning om sambandet mellan struktu-
rella faktorer och pedagogiska resultat i förskolan och grundskolans första år. Stu-
dierna har framför allt belyst faktorer som barngruppernas storlek och personaltät-
heten. Sammantaget pekar forskningen på att det ur kvalitetssynpunkt är bättre 
med grupper med få barn och få vuxna än med stora grupper och fler vuxna. Små 
barngrupper och en hög personaltäthet är extra viktigt för de yngsta barnen och 
barn i behov av särskilt stöd.  

Det finns få aktuella studier som rör vilken betydelse barngruppens sammansätt-
ning har för kvaliteten, som förskolans upptagningsområde, föräldrarnas utbild-
ningsnivå eller andelen barn med utländsk bakgrund. I en studie från Göteborg 
1992 fann man dock ett samband mellan kostnader och kvalitet i de förskolor som 

                                                 
10 Asplund Carlsson, M, Pramling Samuelsson I,Kärrby, (2001) G, Strukturella faktorer och 
pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola, En kunskapsöversikt, Stockholm, Skolverket 
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var belägna i ”problemområden”.11 Där behövdes fler anställda för att uppnå peda-
gogisk kvalitet än i medelklassområden där kvaliteten var oberoende av personal-
tätheten. Liknande resultat har framkommit i Skolverkets nyligen publicerade ut-
värdering av förskolan.   

Personalens kompetens anses allmänt vara en av de allra viktigaste kvalitetsfakto-
rerna i förskolan. Personalen i förskolan är välutbildad. Drygt hälften av de anställ-
da (omräknat till årsarbetare) har pedagogisk högskoleutbildning och flertalet av de 
övriga har någon annan utbildning för arbete med barn. Dessa andelar har inte 
förändrats nämnvärt under senare år.   

Såväl barngruppens storlek och sammansättning som personaltätheten är således 
viktiga förutsättningar för en bra verksamhet, liksom personalens kompetens. De 
sätter ramar för verksamheten och en rimlig nivå är en förutsättning för en god 
verksamhet. Det går dock inte att ange nivåer eftersom förutsättningarna varierar. 
Det är viktigt att ta lokala hänsyn när nivåerna bestäms.   

Av Skolverkets utvärdering av förskolan framgår dock att det framför allt är eko-
nomiska överväganden som avgör gruppstorleken. Faktorer som upptagningsom-
rådets sociala karaktär, pedagogiska mål och ambitioner samt personalens kompe-
tens har minst betydelse. Det tas inte heller särskilt stor hänsyn till lokalernas ut-
formning eller till andelen barn i behov av särskilt stöd. Förskolans budget avgörs 
till stor del av hur många barn som är inskrivna. 

Kvalitetsområde I allmänna råd – barngrupper och personal 
Skolverket anser att barngruppernas storlek och sammansättning liksom personal-
täthet och personalens kompetens är viktiga områden för kvalitet i förskolan. Kva-
litetsområdena kommer att behandlas i de allmänna råden 

5.2.3  Lokaler och miljö  
För att förskolan ska kunna arbeta i enlighet med läroplanen är det nödvändigt att 
lokaler och miljö möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet anpassad efter såväl 
det enskilda barnets som barngruppens behov. Förskolan ska enligt läroplanen 
erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och annan 
aktivitet och som inspirerar barnen att utforska omvärlden. 

Lokalernas utformning och miljön i en vidare bemärkelse sätter ramar för det pe-
dagogiska arbetet i förskolan, samtidigt som de är en del av det (”den tredje peda-
gogen”). Bland andra Barnomsorg- och Skolakommittén12 har framhållit att den 
pedagogiska miljön kan ses som en aktiv part i pedagogiskt arbete. Miljön bär på 
traditioner och föreställningar om vad pedagogik är och bör vara. Den sänder ock-
så budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten.  

                                                 
11 Bjurek, H., Gustafsson, B., Kjulin, U., & Kärrby, G. (1992) Effektivitet och kvalitet i barnom-
sorgen. Rapport nr 1992:07. Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet. 
12 Att erövra omvärlden, Förslag till läroplan för förskolan, Slutbetänkande av Barnomsorg och 
Skolakommittén (SOU 1997:157) 
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Under förskolans utbyggnadsperiod under 1970- och 1980-talen fanns det statliga 
normer för lokalernas storlek och utformning. En stor del av de lokaler som an-
vänds i dag byggdes under expansionsperioden och är inte alltid anpassade till da-
gens gruppstorlekar och andra förhållanden.  

I utvärderingen av förskolans läroplan framkom att personalen ofta ser lokalerna 
som en viktig kvalitetsfaktor. Vid hälften av de förskolor som ingick i fallstudierna 
ansåg man att lokalerna var för små och/eller gamla och slitna. Bland annat sakna-
de man möjlighet att dela upp barnen i olika stora grupper.  

På den kommunala ledningsnivån har lokalerna betydligt lägre prioritet. Hur loka-
lerna är beskaffade påverkar t.ex. inte besluten om barngruppernas storlek i någon 
större omfattning. I kommunenkäten, som ingick i Skolverkets utvärdering, ställdes 
en fråga om vilka faktorer som har störst betydelse för kvaliteten i förskolan. Där 
uppgav de ledningsansvariga framför allt personalrelaterade faktorer. I andra hand 
nämndes strukturvariabler som rörde barngrupper och personaltäthet medan loka-
lerna nämndes allra sist.  

Kvalitetsområde I allmänna råd – lokaler och miljö  
Skolverket anser att lokaler och miljö är ett viktig område för kvalitet i förskolan. 
Kvalitetsområdet kommer att behandlas i de allmänna råden. 

5.3 Kvalitetsområden viktiga för processkvaliteten  
Förskolans läroplan beskriver processer. Förskolans uppdrag är brett och omfat-
tande. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska 
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnen ska erbjudas en god 
pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan 
ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och 
växande. I samarbete med föräldrarna ska förskolan verka för att varje barn får 
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Den pedagogiska verksamheten 
ska anpassas till varje barn, och barn som behöver mer stöd än andra ska få detta 
utformat efter sina egna behov och förutsättningar. 

Läroplanen uttrycker således att förskolan är till för alla barn på vars och ens vill-
kor. Personalen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas 
optimalt. Läroplanen genomsyras av ett grundläggande synsätt på barns utveckling 
– barn lär och utvecklas i alla sammanhang och med alla sina sinnen. Den pedago-
giska verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsik-
ter. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedago-
giska verksamheten. Barns utveckling och lärande ses som en helhet och kan inte 
skiljas åt. 

Det råder en samsyn inom forskningen om att en av de allra viktigaste förutsätt-
ningarna för processkvaliteten är personalens förhållningssätt och den pedagogiska 
medvetenhet som kommer till uttryck i sättet att tänka och förhålla sig till barn, 
andra vuxna i förskolan och föräldrar. Forskning visar också att en viktig kvalitets-
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aspekt är hur personalen uppfattar och använder sitt handlingsutrymme, dvs. vad 
man faktiskt gör i förhållande till ramar och resurser.  

Enligt läroplanen ska förskolans verksamhet anpassas till att barn är olika. Det krä-
ver att personalen omprövar och förändrar verksamheten utifrån de barn som del-
tar och fortlöpande diskuterar och reflekterar kring verksamhetens organisering, 
innehåll och arbetssätt. Det är också viktigt att personalen reflekterar kring sitt eget 
förhållningssätt till barnen, föräldrarna och varandra och hur detta på olika sätt kan 
påverka barnen. I detta sammanhang är utrymme för planering och gemensam re-
flektion kring arbetet väsentligt samt möjligheter till kompetensutveckling i arbets-
laget. 

Synen på barns utveckling och lärande är nära förknippat med personalens förhållnings-
sätt. Skolverkets utvärdering av förskolan visar att det finns olika syn på vad be-
greppet lärande innebär i förskolan (formellt eller informellt lärande). Ofta har per-
sonalen en helhetssyn på uppdraget och menar att omsorg, fostran och lärande hör 
ihop och förutsätter varandra enligt ”educare-modellen”. Andra anser att betydel-
sen av lärande har förstärkts i förskolan. I en aktuell forskningsrapport13 behandlas 
de vuxnas strategier för och synen på barns utveckling och lärande. Vissa förskolor 
och pedagoger uppfattar barnet som kompetent och med egna inneboende resurser 
som de vuxna uppmuntrar och tillrättalägger. I andra förskolor ser man barnet i 
behov av ”påfyllning” utifrån de vuxnas syn på vad som är viktigt att barnet klarar 
av vid olika tidpunkter och i olika åldrar. 

Leken är central i alla barns liv. Barns rätt till lek finns till och med inskriven i FN:s 
konvention om barnets rättigheter (§ 31). I leken utforskar barn omvärlden, bear-
betar upplevelser och kommunicerar med andra. Leken är av grundläggande bety-
delse för barns utveckling och lärande.  

Leken har av tradition haft stort utrymme i svensk förskola och en viktig uppgift 
för förskolan är att inspirera och utveckla barns lek. Det finns dock tecken på att 
leken inte alltid prioriteras. I utvärderingen av förskolans läroplan ombads kom-
munerna att ange vilka områden som prioriteras i skolplaner eller motsvarande 
dokument. I första hand nämndes områden som är gemensamma med skolan, som 
värdegrundsfrågor och barns inflytande (ca 70 procent av kommunerna). Endast 
knappt 30 procent av kommunerna uppgav att leken var ett prioriterat område.      

Normer och värden har en framskjuten plats i läroplanen. Av en studie om små barn 
och etik framgår att etik i hög grad är något som engagerar små barn.14 I samspelet 
med varandra upptäcker barnen värderingar och skapar normer för sin samvaro. 
Maktstrukturer utvecklas som de vuxna ofta inte är medvetna om. På grund av att 
personalen inte alltid känner till barnens normer så arbetar de inte med barns etik 
utifrån läroplanens intentioner.  

                                                 
13 Haug, P. (2003) Om kvalitet i förskolan. Forskning om och utvärderingar av förskolan 1998-2001. 
Forskning i fokus, nr 8. Stockholm: Skolverket 
14 Johansson, E (2001). Etik i små barns värld. Om värden och normer bland de yngsta barnen i förskolan. 
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis? 
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Läroplanen betonar också jämställdheten mellan flickor och pojkar. Flera studier tar upp 
att flickor och pojkar systematiskt behandlas olika i förskolan. I en avhandling kon-
stateras exempelvis att pojkarna får större uppmärksamhet och hävdar sin vilja i 
högre grad än flickorna.15 Flickor och pojkar som visar samma beteende tillskrevs 
olika egenskaper av personalen – pojkarna var aktiva medan flickorna var domine-
rande. 

Läroplanen lyfter även fram samverkan mellan förskola och hem. Förskolans arbete med 
barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. I Skolverkets 
utvärdering av förskolan beskriver personalen föräldrasamverkan som en viktig 
kvalitetsaspekt. Men samverkan fungerar olika. Föräldrar kan upplevas både som 
en tillgång och som ett problem. I förskolor som är belägna i lågresursområden 
fungerar samverkan med föräldrar sämre. Där upplever personalen att de får ägna 
mycket tid åt att stödja föräldrar och tycker att förskolan ofta får ta för stort ansvar.  

Enligt andra studier kännetecknas relationen mellan föräldrar och personal ibland 
av osäkerhet, oklara gränser och en rad dilemman. Personalen i förskolan strävar 
efter att sätta gränser för förskolans ansvar gentemot hemmet, gränser som i vissa 
fall är svåra att hantera. Samverkan och kommunikationen fungerar bäst när det 
finns en tydlig gräns mellan det privata och det gemensamma. Svårast är samarbetet 
med föräldrar som brister i sitt ansvar för barnen.  

Förskolan har ett särskilt ansvar för barn i behov av särskilt stöd. För många av dessa 
barn är en generellt god verksamhet den viktigaste insatsen. En bärande tanke är att 
barnens behov ska tillgodoses inom den vanliga verksamheten och inte genom 
särlösningar. Behovet av särskilt stöd kan inte heller ses som en egenskap hos bar-
net utan måste förstås i relation till den miljö barnet vistas i. 

Utvärderingen av förskolan visar att över hälften av kommunerna anser att andelen 
barn i behov av särskilt stöd har ökat de senaste åren. Samtidigt anser många att 
insatserna är otillräckliga. Problemen är störst i storstäderna och i förskolor som är 
belägna i lågresursområden. Skolverket pekar på flera möjliga förklaringar till ök-
ningen. Större barngrupper, ökad stress i samhället och högre krav i arbetslivet är 
tänkbara förklaringar, men även att förskolorna oftare kartlägger och dokumenterar 
olika aspekter av enskilda barns utveckling. Kartläggningarna kan leda till att ”nor-
malitetsspannet” krymper och fler barn hamnar utanför.  

Ungefär vart fjärde barn som växer upp i Sverige i dag har sina rötter i andra delar 
av världen. Arbetet i mångkulturella grupper är en realitet och en utmaning i många 
förskolor. Enligt läroplanen kan förskolan bidra till att barn med utländsk bak-
grund, eller nationella minoriteter, får stöd i att utveckla en dubbel kulturtillhörig-
het.  

Förskolan ska också bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlig-
het att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålets ställ-
ning i förskolan är dock svag, modersmålsstöd ges bara i ett femtiotal av landets 

                                                 
15 Månsson, A. (2000) Möten som formar. Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger 
och de yngsta barnen i ett genusperspektiv. Lärarhögskolan i Malmö, Malmö. 
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kommuner. Skolverket har i en rapport till regeringen16 föreslagit att bestämmelser-
na ska skärpas och att kommunerna ska åläggas en skyldighet att anordna moders-
målsstöd i förskolan om föräldrarna vill att barnet ska ha sådant stöd. Det är dock 
viktigt att modersmålsstödet är en integrerad del av förskolans verksamhet. Både 
modersmålet och det svenska språket utvecklas bäst i förskolans vardagliga aktivite-
ter tillsammans med andra barn och vuxna.   

Att stimulera barns begreppsutveckling är ett naturligt inslag i förskolans verksamhet. 
Begreppsbildningen är nära förknippad med barnets förståelse av omvärlden. Re-
dan de allra minsta barnen strävar efter att utveckla sin förståelse genom att med 
alla sina sinnen undersöka, pröva och utforska sin omgivning.   

Begreppsbildningen främjas av en rik och varierad verksamhet. I experimenterande 
och utforskande lek och skapande verksamhet stimuleras barns fantasi, kommuni-
kation och förmåga till symboliskt tänkande. Ju fler uttrycksformer och ju fler in-
tryck, desto rikare och mer nyanserat blir barnens begreppssystem vilket i sin tur 
påverkar deras möjlighet att skapa nya begrepp och att sätta dessa i relation till var-
andra. Barnet inhämtar i första hand inte kunskaper utan lär sig ett sätt att lära. 

Hur kan man då sammanfatta forskningens syn på hur förskolan lever upp till läro-
planens intentioner? Peder Haug har sammanfattat kunskapen inom olika områden. 
Han har funnit en brist på överensstämmelse mellan ideal och verklighet och även 
stora variationer i hur läroplanens intentioner följs. Han ser tre olika förklaringar till 
detta i forskningen. Variationerna kan beror på personalens kompetens, som ses 
som helt avgörande för förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Det finns dock ing-
en enhetlig bild eller uppfattning om vad kompetensen ska bestå av för att uppnå 
en hög kvalitet. En andra förklaring handlar om otillräckliga ramar och resurser. 
Arbetsbelastningen är för stor för att personalen ska kunna bemöta enskilda barn 
och föräldrar. Den tredje förklaringen tar upp att förskolans tradition påverkar 
verksamheten oavsett nya intentioner i styrdokumenten och att etablerade hand-
lingsmönster överlever försök att förändra praktiken. 

Kvalitetsområde i allmänna råd – den pedagogiska processen   
Personalens förhållningssätt och medvetenhet är viktiga faktorer för kvalitet i för-
skolan. Andra aspekter är synen på barns utveckling och lärande, lekens betydelse, 
normer och värden, jämställdhet mellan flickor och pojkar, samverkan mellan för-
skola och hem, barn i behov av särskilt stöd, mångkulturellt arbetssätt och barns 
begreppsutveckling. Dessa kvalitetsområden kommer att ingå i de allmänna råden. 

5.4 Kvalitetsområden viktiga för resultatkvaliteten 
I inledningen till förskolans läroplan sägs att det är angeläget att metoder för utvär-
dering utvecklas som är tydligt relaterade till de uppställda målen för verksamheten 
och som bidrar till en utveckling av det pedagogiska arbetet.17 Samma synsätt finns 

                                                 
16 Flera språk, flera möjligheter – utvecklingen av modersmålsstödet och modersmålsundervis-
ningen, Skolverket 2003 
17 Departementsutgåvan av Läroplan för förskolan, Fritzes, Västerås 1998, s. 4 
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hos Barnomsorg och Skolakommittén, som lade fram förslag till läroplan för för-
skolan. Man menade att utvärdering oftast har en styrande effekt och att det därför 
finns en risk att de utvärderingsinstrument som används i realiteten kommer att 
ersätta de mål som satts uppför verksamheten. Kommittén betonade att det är vik-
tigt att utveckla former för utvärdering som bidrar till en utveckling av arbetet i 
förskolan i den riktning som läroplanen anger.  

I förarbetena till läroplanen18, liksom i inledningen till den, gör regeringen en tydlig 
markering av hur läroplanen ska utvärderas. Där sägs att strävansmålen anger vad 
förskolan ska sträva mot när det gäller det enskilda barnets utvecklings och lärande. 
Utvärderingar av förskolans kvalitet måste ställas i relation till läroplanens mål. I 
förskolans läroplan preciseras mål som gör kvalitetsutvecklingen och utvärderingen 
av verksamheten viktig. Avsikten med utvärderingen är inte att kontrollera enskilda 
barns resultat, utan att få underlag för en bedömning av den pedagogiska verksam-
hetens kvalitet. Denna bedömning kan sedan ligga till grund för hur den pedago-
giska verksamheten ska utvecklas. Att utvärderingen inte bara ska skötas av kom-
munens personal tydliggörs i läroplanens riktlinjer genom att där sägs att både för-
äldrar och barn ska involveras i utvärderingen.19  

Enligt Peder Haugs forskningsgenomgång har senare års forskning och utvärdering 
av förskolan framför allt gällt struktur och process, medan det saknas studier som 
rör resultat i termer av hur barnen utvecklats under sin vistelse i förskolan. Han 
menar att en orsak till detta kan vara att förskolans läroplan endast innehåller strä-
vansmål och att det enskilda barnets resultat inte ska utvärderas. En annan förklar-
ing kan vara att det är svårt att urskilja vad i barnens utveckling som är konsekven-
ser av förskolevistelsen och vad som beror på andra faktorer som föräldrar och 
närmiljö.   

I flertalet kommuner studeras servicekvalitet i form av brukar- eller ”nöjdhetsun-
dersökningar” till föräldrar. Peder Haug konstaterar att enligt många av dessa un-
dersökningar tycks servicekvaliteten vara hög - en majoritet av föräldrarna är nöjda 
med förskolan utifrån olika aspekter. Det finns också undersökningar som visar att 
förskolan har ett högt förtroende bland allmänheten jämfört med andra sektorer i 
samhället.  

Skolverkets utvärdering av förskolan visar att läroplanen fått konsekvenser för hur 
kommuner och förskolor formulerar mål för verksamheten och hur man bedömer 
måluppfyllelse. Att formulera mål som är specifika för förskolan och att utvärdera 
gentemot dessa är inte oproblematiskt. Förskola och skola behandlas ofta gemen-
samt i kommunernas skolplaner och kvalitetsredovisningar, utan att förskolans och 
skolans olika typer av mål problematiseras. Det finns exempel på att skolans sätt att 
bedöma resultat – i form av elevernas prestationer – överförs till förskolan trots att 
inga uppnåendemål finns i förskolans läroplan.  

Ett resultat av detta har blivit att barns prestationer kartläggs och bedöms i ökad 
omfattning. Barns utveckling inom olika områden blir allt oftare en utgångspunkt 
                                                 
18 Propositionen Läroplan för förskolan (prop. 1997/98:93) 
19 Lpfö 98, Avsnitt 2.3 Barns inflytande, Avsnitt 2.4 Förskola och hem 
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för att värdera verksamhetens kvalitet. Det ställs i dag ökade krav på förskolan att 
beskriva sin verksamhet i termer av måluppfyllelse. Detta har dock inte resulterat i 
bedömningar av långsiktiga effekter på barns utveckling och lärande, utan i stället i  
”snabba återkopplingar” i form av resultat utifrån mätbara kriterier för barns för-
mågor och prestationer. Det blir en fokusering på specifika mål/områden som be-
döms separat, medan de övergripande målen och förskolans uppdrag i sin helhet 
riskerar att hamna i skymundan.  

Skolverkets utvärdering visar således att det är problematiskt att utvärdera försko-
lan. I dag finns en risk för en alltför ensidig fokusering på enskilda barns prestatio-
ner, där man inte uppmärksammar vilka förutsättningar verksamheten erbjuder och 
hur barn fungerar i ett socialt och pedagogiskt sammanhang. Den perspektivför-
skjutning som skett mot ökad kartläggning av barns individuella utveckling inom 
olika områden strider mot grundtankarna i reformen.  

Eftersom en sådan utveckling inte ligger i linje med reformens intentioner är det 
angeläget att uppmärksamma och följa dessa tendenser, inte minst när det gäller de 
individuella utvecklingsplanernas roll i förskolan. Skolverket menar att det även är 
viktigt att beakta hur små barn kan uppleva att bli bedömda. 

Skolverkets utvärdering av förskolan visar också att det är relativt vanligt att föräld-
rar deltar i utvärderingar men att det är ovanligt att barnen involveras som läropla-
nen föreskriver.  

Statens övergripande mål ska förverkligas inom det kommunala ansvaret och an-
passas till lokala förhållanden och förutsättningar med hänsyn till barns olika be-
hov. Samtidigt som förskolan är en kommunal angelägenhet ska verksamheten 
kännetecknas av en likvärdig kvalitet kommunerna emellan. Därför är kommuners 
och verksamheters system för uppföljning, utvärdering och förbättring av kvalite-
ten i förskolan en viktig utgångspunkt. 

Kvalitetsområde I allmänna råd – resultatkvalitet 
Skolverket anser att utvärdering och uppföljning är viktiga områden för att utveckla 
kvaliteten i förskolan. Det behövs metoder för att utvärdera läroplanens strävans-
mål, som fångar komplexiteten och mångfalden i uppdraget utan att förlora ett 
helhetsperspektiv. Kvalitetsområdena kommer att behandlas i de allmänna råden. 
 

6. Sammanfattning 
Följande kvalitetsområden kommer att behandlas i Skolverkets allmänna råd för 
förskolans kvalitet:  
 

Kvalitetsområden viktiga för strukturkvalitet 
- Styrning och ledning, resursfördelning 

- Barngrupper och personal  
 

- Barngruppernas storlek och sammansättning 
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- Personaltäthet, personalens kompetens 
 

- Lokaler och miljö  

Kvalitetsområden viktiga för processkvalitet 
- Den pedagogiska processen 

- Synen på barns utveckling och lärande, personalens förhållningssätt  
- Lekens betydelse  
- Normer och värden 
- Jämställdhet mellan flickor och pojkar  
- Samverkan mellan förskola och hem  
- Barn i behov av särskilt stöd  
- Mångkulturellt arbetssätt   
- Barns begreppsutveckling 
 

Kvalitetsområden viktiga för resultatkvalitet 
- Uppföljning och utvärdering 
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