
Effektivt ledarskap och 
systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan



Föreläsningens innehåll

• Vad är ledarskap? Om ledare och följare i förskolan
• Ledning i förskolan. Villkor och uttryck
• Teorier om ledarskap i förskola
• Om relationen mellan rektor, förskollärare och arbetslag
• Systematiskt kvalitetsarbetet
• Uppföljning, analys och utvärdering
• Avslutning summering



Vad kännetecknar en bra 
ledare?

Samtala med din granne



Vad är ledarskap

• Ledarskap är en process där en individ påverkar en 
grupp individer för att uppnå ett gemensamt mål 
(Northouse, 2007)

• Ledarskap inkluderar
– Påverkan
– Grupper
– Mål

• Tänk på begreppen ledare och följare



Två sätt att se på ledare

• Egenskaper

• Ledare
• Ledarskap

– Intelligent
– Karismatisk
– Social

• Följare

• Processer

• Ledare

• Ledarskap
– Interaktion

• Följare



Ledarskapets olika funktioner

• Chef
– Planera
– Organisera och 

bemanna
– Kontrollera och lösa 

problem

• Ledare
– Skapa vision
– Hantera och gruppera 

människor
– Motivera och inspirera 

människor



Vad vet vi om ledarskap?

• Finns inget universellt ledarskap som fungerar
• Ledarskap är situationsanpassat
• Ledarskap är en ömsesidig påverkansprocess
• Ledarskap en kollektiv process
• Ledarskap med fokus på relationer eller verksamhet
• Ledarskap färgas av tidsandan



Förskolans ledning

Förskolechef

Förskollärare Barnskötare Vikarie utan
utbildning

Arbetslaget Arbetslaget

Barn och verksamhet



Vilket ledarskap krävs i 
förskolan?

• Tydliga mål, tydlig ledning, ha aktuell forskning, 
gemensam barnsyn, ge tid till planering och uppföljning 
och utvärdering, se till kompetens som finns och 
utnyttja denna. (Förskollärare, 2016) 

• En organisation med tydliga mål och uppföljning. 
Systematiskt kvalitetsarbete. Ett tydligt ledarskap som 
tydliggör mål och skapar förutsättningar. Förankring i 
alla led. (Förskolechef, 2016) 



Vilka specifika uppdrag och 
ansvarområden ges till 

arbetslaget?



Ledning i förskolan

• Svagt utvecklad forskning
• Ökat statligt intresse
• Förskolans ledning i ett historiskt perspektiv
• Från förskolechef till rektor



Ledning i förskola i 
nutidshistorisk belysning

• Byråkratisk dimension

1. Ansvarig för egendom, ekonomi och administration
2. Ansvar för arbetsdelning, ekonomi, pedagogiks 

planering och utvärdering
3. Ansvar för verksamhets inre organisation, planering 

samt uppföljning och utvärdering och utveckling i 
relation till nationellt uppsatta mål



Ledning i förskola i 
nutidshistorisk belysning

• Ledarskapsdimension

1. Samverkan ett utvecklingsmål samt att 
föreståndare/förskollärare ska agera som en förebild i mötet 
med barnen

2. Utvecklingsinsatser ska utgår från medarbetares, 
verksamhetens och kommunens identifierade mål

3. Starka förväntningar på att leda utveckling mot nationellt 
formulerade mål genom att ha en god kännedom om de 
pedagogiska processerna, initiera och driva utveckling samt 
skapa förutsättningar för personalen att utveckla 
verksamheten



Ledning i förskola i 
nutidshistorisk belysning

• Omvärldsdimension

1. Förskolans plats i samhället betonas. Öppenhet och 
dialog är viktiga begrepp.

2. Samverkan med förskolans intressenter och övriga i 
samhällslivet  är angeläget och bör stimuleras främst 
utifrån ett kommunalt perspektiv.

3. Ansvar för att utveckla samarbetet med barnens 
föräldrar samt för samarbete med förskoleklass, skola 
och fritidshem.



Ledning i förskola i nutidshistorisk 
belysning

• Resultat

• Att leda en likhetssträvande förskola
• Att leda en förskola i välfärdens tjänst
• Att leda en förskola på väg in i utbildningsystemet

• En rationell ledare med förskolans utbildningsuppdrag i 
fokus



Vad kännetecknar ledarskapet i 
förskolan

• Ledarskapet har varit mer inriktat på 
– Demokrati och rättvisa än mot 
– Kunskaper och färdigheter

• Från föreståndare till rektor
– Leda en likvärdig förskola (förebild)
– Leda en förskola i välfärdens tjänst (facilitator)
– Leda en förskola i ett utbildningssystem (rationell)

• Från att vara en kollega i arbetslaget till att vara en chef 
med ansvar för kontroll och uppföljning



Rektor och förskollärares 
särskilda ansvar

• Rektor
– Har det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet 

inriktas mot de nationella målen
– Förskollärare ges förutsättningar att ansvara för 

undervisningen
• Förskolläraren

– Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av 
förskollärare

– dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar 
hur läroplanensmålen integreras med varandra och bildar en 
helhet i utbildningen…

• Arbetslaget
– ???



Förskollärarens ansvar för 
undervisningen

• Vad är undervisning enligt Skollagen?
– ”sådana målstyrda processer som under ledning av 

lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 
lärande genom inhämtning av kunskaper och 
värden.”



Vad krävs för att leda 
undervisning

• Didaktisk kunskap innebär att planera, genomföra och 
utvärdera undervisning. Det handlar bland annat om 
att kunna möta, leda, stötta och utmana barnen i deras 
lärande, följa och dokumentera barns lärprocesser och 
förändrade kunnande. Numera ställs alltså högre krav 
på förskollärarnas innehållsliga och didaktiska 
kunnande, eftersom målen med verksamheten har 
förändrats (Sheridan o Williams, 2018)



Vad kännetecknar god 
pedagogisk ledning

• Förskollärarens relationella kompetens. Innefattar 
positiva sociala relationer till barnen, uppmuntran till 
aktivitet. Omfattar också respekt, tolerans och empati

• Förskollärarens ledarkompetens. Reglering av ordning 
och struktur med delaktighet från barnen. Återkoppla 
undervisningen till tidigare aktiviteter, progression samt 
koppling till läroplanen.

• Förskollärarens didaktiska kompetens. Förmåga att 
erbjuda barnen utmaningar och att formulera mål och 
variera undervisningen.



Vilka faktorer påverkar kvaliteten 
i förskolan?

• Process faktorer
- pedagogiska relationer
- undervisning
- interaktion lärare – barn 

• Strukturella faktorer
- personalen utbildning
- möjlighet till kompetensutveckling
- kollegialt lärande
- mm

(Persson, 2015)



Processfaktorer

• “The most important aspects of quality in preschool 
education are stimulating and supportive interactions 
between teachers and children and effective use of 
curricula” (Broooks-Gunn m fl, 2013

• Förskolepersonal gör det möjligt för barnet att demonstrera 
sin kunskap och kompetens 

• Förskolepersonalen uppmuntrar barnens deltagande och 
bidrag 

• Förskolepersonal har en dialog med barnen som möjliggör 
ett dialogiskt utrymme för delande av tankar utifrån barnens 
initiativ. 

(Rasku-Puttonen, Lerkkanen, Poikkeus & Siekkinens, 2012)



Processfaktorer

• Pedagogiska relationer
• Förskolepersonalens stöd till barns självreglering och 

känsla av självkompetens
• Inkluderande pedagogik och mångfald – en 

förutsättning för likvärdighet
• Barns röster och inflytande
• Föräldrars röster och inflytande



Strukturella faktorer

• Förskolepersonalens utbildningsnivå och kompetens
• Förskolepersonalens villkor – personaltäthet, 

barngruppernas storlek, personalomsättning, lön, 
planeringstid.

• Förskolans tillgänglighet



En undersökning

• Om relationen mellan förskollärares pedagogiska 
ämneskunskaper, kollegialt lärande och verksamhetens 
kvalitet

• Enkät studie med utgångspunkt i förskollärare 
självskattning av kompetens och egna verksamhet

• Inspiration från Skolverket material BRUK och 
Stockholm Stad kvalitetsindikatorer



Frågor om pedagogisk 
kompetens

• Enkätfrågor
- Jag kan i min undervisning utgå ifrån barn tidigare 
kunskap om naturvetenskap i min verksamhet
- Jag kan i min undervisning ge utvecklande 
återkoppling som hjälper barnen att förstå 
teknik/matematik/naturvetenskap
- Jag kan i min undervisning utmana barns 
samlärande kring naturvetenskap/matematik/teknik



Frågor om pedagogisk 
ämneskompetens

• Enkätfrågor
- Jag kan utmana barnen så att de utvecklar sin 
förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 
matematiska begrepp och samband mellan begrepp
- Jag kan utmana barnen så att de utvecklar sin 
förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av 
teknik, material och redskap
- Jag kan i min undervisning utmana barnens 
kommunikativa förmåga kring matematik, 
naturvetenskap och/eller teknik



Kollegialt lärande

• Nivå 1
• I vårt arbetslag diskuterar vi hur vi kan utmana barns 

nyfikenhet och begynnande förståelse för 
naturvetenskap

• I vårt arbetslag diskuterar vi hur vi kan stärka 
barnens nyfikenhet och känsla för naturen genom att 
ge möjligheter till att uppleva, utforska och undersöka 
djur- och växtliv



Kollegialt lärande

• Nivå 2
• I vårt arbetslag använder vi forskning och teorier 

som underlag för kritisk reflektion över arbetet med 
matematik

• I vårt arbetslag ger den pedagogiska 
dokumentationen underlag för reflektioner där även 
andra arbetslag är delaktiga

• I vårt arbetslag ger pedagogisk dokumentation 
underlag för reflektion utifrån medvetna teoretiska 
ställningstaganden



Vad kännetecknar  
verksamheten vid din avdelning

• Nivå 1
• Barnen erbjuds aktiviteter
• Barnen får genomföra experiment och har tillgång till 

visst material
• Barnen får goda möjligheter att utforska 

vardagsfenomen och vardagsteknik



Vad kännetecknar  
verksamheten vid din avdelning

• Nivå 2
• Olika uttrycksformer används medvetet för att 

utveckla det matematiska tänkandet
• IKT är tillgängligt för barnen och används i olika 

aktiviteter
• Naturvetenskapligt arbetssätt med ett kritiskt 

tänkande bidrar till att föra utforskandet i det 
teaminriktade arbetet framåt



Relation mellan kollegialt lärande och 
pedagogisk ämneskompetens

Kollegialt 
lärande

Pedagogisk 
ämnes-

kompetens

Kompetens
-utveckling

Pedagogisk
kompetens



Relationen verksamhet och 
kollegialt lärande

Verk-
samhetens

kvalitet

?

Kollegialt
lärande

?



Modell för samband

Kollegialt 
lärande

Verksamhetens kvalitet

Pedagogisk
kompetens

Pedagogisk 
ämneskompetens

Kompetens-
utveckling



Systematiskt kvalitetsarbete i 
förskolan



De nationella utvärderingarna av 
förskolan

• Ökad decentralisering med kommunal styrning och 
kontroll

• En likvärdig förskola?
• Ökad bedömning av enskilda barns utveckling
• Ett snävare uppdrag?
• Pedagogiskt dokumentation och kvalitetsredovisningar



Skolinspektionen

• Begreppet undervisning och hur undervisning ska  
bedrivas i förskolan behöver bli tydligare.

• Förskolechefen behöver ta det övergripande ansvaret 
för den pedagogiska utveckling.

• Förskollärarna behöver bli mer medvetna om sin roll i 
det direkta mötet med barnen.



Förskolans kvalitetsarbete under 
30 år

Kvalitetsutveckling Kvalitetsredovisning Systematiskt
kvalitetsarbete



Kvalitetsarbete

Central 
kontroll

Lokal 
kontroll



Vad är systematiskt 
kvalitetsarbete

• Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att 
huvudmän för förskola och skolenhet systematiskt och 
kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera 
resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det 
planera och utveckla utbildningen.

• Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp,  
analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och 
beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i 
genomförandet vid planering och prioritering av 
utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell 
forskning.



Processen

Uppföljning

AnalysPlanering

Genomföra



Vad är vetenskaplig grund i 
förskolan?



Vad är beprövad erfarenhet?



Dilemma i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Kontroll

Utveckling



Olika förståelse av vetenskaplig 
grund

• Skolverket
– ”att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda 

faktakunskaper i ett sammanhang samt söka efter 
förklaringar och orsakssamband i tillgänglig relevant 
forskning”

• Skolinspektionen
– ”att skolorna såväl ska använda kunskap som härrör från 

vetenskapliga studier som att praktisera ett systematiskt 
utforskande för att kritiskt kunna granska, prova och sätta 
resultat i ett sammanhang”

• Skolforskningsinstitutet
– ”resultat från vetenskapliga studier”



Olika förståelse av begreppet 
beprövad erfarenhet

• Skolverket
– ”prövad, dokumenterad och genererad under en 

längre tidsperiod och av många”
• Skolinspektionen

– ”behöver se till att det finns strukturer som möjliggör 
att lärares erfarenheter kan utvecklas till beprövad 
erfarenhet”.

– Skolforskningsinstitutet
• ???



Vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet

Kollegialt 
lärande

Forsknings-
litteracitet

Be
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Vetenskaplig grund



Viktiga framgångsfaktorer i utveckling 
av vetenskap och beprövad 

erfarenhet
• Strukturella faktorer

– Omfattning. Ju mer desto bättre
– Medverkan av extern expertis
– Aktivt ledarskap
– Kollektivt lärande

• Innehållsliga faktorer
– Fokus på koppling mellan vad lärare gör och vad 

barn lär
– Tillåtande klimat
– Lagom utmanande



Vilka underlag används för 
uppföljning och utvärdering?



Olika typer av data

• Lokal organisation
• Ekonomiska och personella resurser
• Behörighet
• Personalomsättning
• Barngruppers sammansättning

Struktur
• Pedagogisk dokumentation
• Dokumentation av innehåll i verksamhet
• Kollegial samtal
• Skattningar i BRUK
• Medarbetarsamtal

Process
• Dokumentation som synliggör barns lärande
• Sammanställning av olika aspekter av barns lärande och 

lärmiljöer som framkommer i utvecklingssamtalIndivid



Nulägesbeskrivning

• En beskrivning av ett problem vid den egna enheten. Använd 
gärna ett befintligt underlag för din beskrivning; 
minnesanteckningar från personalkonferens, observationer från 
förskolor, intervjuer, medarbetsamtal, enkäter etc

• En beskrivning av tänkbara orsaker till att problemet uppkommer 
vid den egna enheten? Vilka faktorer är relaterade till 
förutsättningar (resurser, barngruppen, lärares kompetens, 
organisation, etc) eller till processer (undervisning, lärares relation 
till barn, lärares förväntningar på barn etc)

• En beskrivning av tänkbara åtgärder för att lösa problemet? Utifrån 
din aktuella kunskap och din erfarenhet vilka åtgärder skulle kunna 
leda till att problemet får en lösning? Eget behov av kunskap?



Olika typer av data

• Lokal organisation
• Ekonomiska och personella resurser
• Behörighet
• Personalomsättning
• Barngruppers sammansättning

Struktur
• Pedagogisk dokumentation
• Dokumentation av innehåll i verksamhet
• Kollegial samtal
• Skattningar i BRUK
• Medarbetarsamtal

Process
• Dokumentation som synliggör barns lärande
• Sammanställning av olika aspekter av barns lärande och 

lärmiljöer som framkommer i utvecklingssamtalIndivid



Olika nivåer i kvalitetsarbetet

Förvaltning
Förutsättningar för 

förskolors 
verksamhet

Nyckeltal, 
barngruppens 

storlek, 
personalförsörjning 

Rektor i 
förskola

Förutsättningar för 
förskollärares 
undervisning

Kompetens, tid för 
planering, kollegialt 

lärande

Förskollärare Förutsättningar för 
barns lärande

Pedagogisk 
dokumentation, 
uppföljning och 
utvärdering av 
barns lärande



Förutsättningar

Vad styr jag själv över?



Prioritera

Vad kan förändras nu och vad 
kräver längre tid?



All utveckling är långsiktig och 
sker i små steg

Vad noga med att fira små 
framsteg!



Balansera förväntningar från 
olika intressenter
Barn, kollegor, föräldrar, 

huvudman, politiker



Lärande sker alltid vs 
Målstyrd undervisning



Bedömning



Förskollärare vs Barnskötare



Avslutning

Tack!


