
Att leda utveckling mot ökad kvalitet

1. Varför Förskola?

2. Today in Sweden

3. Kompetensförsörjning

4. Kvalitet och organisation

• Du då?



Under föreläsningen har du 
möjlighet att skicka in frågor 
digitalt.
Gå in på www.slido.com och uppge 
Event code: #Kompetento
Gilla andras frågor som du tycker är 
intressanta för större chans att de 
tas upp och blir besvarade.

http://www.slido.com/






Samhällsuppdraget

Utbildning är grunden i 
Samhällsbygget.
En utbildning som kombinerar 
lärande med personlig utveckling.

Nyckelförmågor är:
• Uppmärksamhet
• Impulskontroll
• Uthållighet
• Samarbetsförmåga

Sammanbindande kraft är 
relationer





Nu och Framtidsspaning

Kompetensbrist och 
bemanningsbrist

•Hög rörlighet men sliter på både 
den som flyttar och kollegorna

•Minskade skatteintäkter

Risk för sämre kvalitet och 
arbetsmiljö

• För att behålla den genomsnittliga 
andelen förskollärare i Sverige behövs 
det utbildas ca 4000 om året 
(Skolverket), vilket är dubbelt så 
många som utbildas idag

• För att möta ökat behov och 
kompensera för pensionsavgångar 
behöver det rekryteras ca 2300 
barnskötare om året de kommande 
10 åren (SKL)

• Totalt behov kommande 10 år: 

– 40 000 förskollärare 

– 23 000 barnskötare (i Sverige)



Om utvecklingen fortsätter i samma takt

2008

60% 
förskollärare

38% 
barnskötare

2% 
outbildade

4% 
sjukskrivna

2019

40% 
förskollärare

30% 
barnskötare

30% 
outbildade

10% 
sjukskrivna

2030?

20% 
förskollärare?

22%

Barnskötare?

58% 
outbildade?

16% 
sjukskrivna?



Kompetensförsörjning

Attrahera
• Synas
• Idag väljer man chef
• Trygghet
• Ny generation, nya behov



Utveckla

• Skapa en lärande organisation

• Förändrad handling kräver 
förändrad förståelse

• Från kollegialt till kollektivt 
lärande

• Input och inspiration från många 
olika håll



En lärande organisation
kategoriserat fem olika typer av pedagogiskt ledarskaps effekt på barns förändrade kunnande. 

Leda lärares lärande och utveckling – 0,85

Tydliga mål och förväntningar – 0,42

Säkra undervisningens kvalitet 0,42

Strategisk resursfördelning 0,31

Säkra en trygg miljö 0,27

Rektor behöver fokusera på det som ger högst effekt!

Rektorers professionella utveckling bör fokusera på hur man som ledare driver ett förbättringsarbete, och 
på hur man lyckas få en hel organisation att präglas av en förbättringskultur.

Samt få fördjupa sig i utmaningar som:

Kompetensförsörjning, leda skolor med socioekonomiska utmaningar, digitala processer. 



Att skapa en kultur av professionell 
konfrontation
- betydelsen av kollektiv reflektion 
och kollegialt lärande

Pedagogers sätt att arbeta påverkas främst av egna 
erfarenheter, möte o samtal med barn och med 
kollegor.

Pedagogers erfarenhet som stomme i utvecklingen.

Pedagogerna drivande i skolutvecklingsprocessen.



Hållbar stad – öppen för världen

January 

2007Springdale School District  Professional Development  L Auman

Types of Professional Development and Classroom Implementation
Synthesis of Student Achievement Through Staff Development (Pages 71 – 113)

Bruce Joyce and Beverly Showers  ASCD 2002

Implementation

Professional Development 

Components and Outcomes

Conceptual 
Understanding

Skills 

Attainment

Application 
and Problem 

Solving

Type 1

PRESENTATION OF THEORY/INFORMATION

Outcome:  AWARENESS

• Lecture

• Discussion; Q & A

• Reading

85% 15% 5-10%

Type 2

DEMONSTRATION/MODELING ADDED

Outcome:  INCREASE IN CONFIDENCE

• About self

• About students

• About academic content

85% 18% 5-10%

Type 3

PRACTICE/FEEDBACK ADDED
Outcome:  SKILL DEVELOPMENT

• Guided practice

• Independent practice

• Feedback

85% 80% 10-15%

Type 4

COACHING/PEER COACHING ADDED 
Outcome: TRANSFER TO CLASSROOM 

PRACTICE

• Organization & support of Peer Study Teams

• Time for collaborative planning & development

• Accountability plan for progress toward goals

90% 90% 80-90%



Hållbar stad – öppen för världen

Strategi: Nätverk och Kompetensutveckling

Enheter utvecklas genom att 

personal/ledning deltar i olika 

former av kompetensutveckling 

och nätverk för att sedan 

omsätta dessa i den egna 

verksamheten. 

Kompetensutveckling och nätverk 

utvecklar individen men leder inte till 

utveckling av verksamheten. 

(Det måste finnas ett systematiskt 

omhändertagande i organisationen 

på hemmaplan) 

Myt

Vad har du skapat för strukturer 

för att dela individuellt lärande 

och göra det kollektivt?

Ger det önskat resultat?

Vad behöver du tillföra/ ändra?

Diskutera



Behålla – prio!

Arbetsmiljö

Sjukskrivningar



Varför blir många sjuka?

• Hög arbetsbelastning, gränslöshet, lojalitet

• höga krav/ låg kontroll

• olika syn på arbetets innehåll

• Rollkonflikter, legitimitet 



Mening

Nöjd som lärare men missnöjd 
som anställd

”Från den främste av likar till den 
siste av överordnade”

Anders Persson



Självbild

• Varför är vi här? Mening

Varje dag utbildar vi xx antal barn. 

Det är vi oerhört stolta över!

Ge bild av vad det innebär

Vara del av en verksamhet som står för 
något mer

Bygga ett godare samhälle

- Inte bara vad man gör utan också vad 
man är



Distribuerat ledarskap

• Samarbete

• Ansvarstagande

• Utmanande inte bekräftande

• Kollektivt och inte 
individualistiskt

• Lärandeorienterat

• Gemensamma mål

• Fokus både på drift och 
utveckling



Arbeta självständigt
Arbeta under press
Arbeta med högt tempo
Arbetsro
Befordran
Berömmelse
Beslutsamhet
Demokrati
Effektivitet
Ekologisk medvetenhet
Ekonomisk trygghet
Erkänsla, respekt
Etiskt agerande
Expertkunnande
Familj
Frihet
Full fart i livet

Fysiska utmaningar
Förändring, omväxling
Gemenskap
Gott rykte
Handleda andra
Inre harmoni
Intellektuell status
Involvering
Kompetens
Konst
Kreativitet
Kunskap
Kvalitativa relationer
Kvalitet
Kärlek
Land, nation
Ledarskap

Lojalitet
Makt, auktoritet
Meningsfullt arbete
Natur
Njutning
Nära relationer
Ordning
Pengar
Personlig utveckling
Påverka andra
Religion
Renhet
Ro, stillhet
Samarbete
Sanning
Sinnesro
Självrespekt

Självständighet
Skicklighet
Spiritualitet
Spänning
Stabilitet
Status
Utveckling
Trygghet
Tävlan
Problemlösning
Utmaningar
Visdom
Vänskap
Ärlighet
Äventyr
Öppna människor

Vad är viktigt för dig 
(varför,  och hur märker andra att du lever efter det?)



Avsluta

• Varför slutar man?

• Varför stannar man?

• Organisationskultur



Hållbar stad – öppen för världen

Strategi: Organisatorisk förändring

Förändring av organisationen 

påverkar vad som sker i den 

enskilda enheten. Nya 

organisationsformer utvecklar 

verksamheten.

Det finns inget enkelt samband 

mellan formell organisation och hur 

arbetet utförs i professionell 

verksamhet som till exempel 

skolor. Förändring är resultatet 

av en process inte av nya 

organisationslösningar.

Myt

Forskning

Tänker du organisera bort 

problemen?

Fungerar det?

Är du utsatt för yttre 

organisationsförändring?

Hur påverkar det din enhet?

Diskutera



Kan man mäta kvalitet i förskolan?

• Output / prestation: vad har 
gjorts beskrivet i kvantitativa tal. 
Antal? Tillfällen? Berörda 
personer?

• Outcome / resultat: Hur har det 
upplevts? Tex bruk, Eccers, NMI, 
NKI, Föräldraenkät

• Impact / effekt: Vilken påverkan? 



I en förskola av hög kvalitet blir
barnen varje dag erbjudna
möjligheten att möta fler material, 
fler uttrycksmedel, fler synunkter, 
får vara aktiva med sina händer, sina
hjärnor och sina känslor. Varje barns
uttryck och kreativitet ses som
värdefulla. 

Kvalitet i Utbildningen 
– de möjligheter man erbjuder barn i en systematik 



Utbildning i Förskolan

Pedagogisk idé

Förhållningssätt
Barnsyn
Kunskapssyn

Organisation

Undervisning
Målstyrda processer som syftar till lärande 
Och utveckling genom värden och kunskaper

Miljöer för lärande
Fysisk
Pedagogisk
Social

Uppdrag – mål, grundläggande värden, riktlinjer, 

Ledning, styrning, kompetens



Utveckling kräver en bärande helhetsidé

Syn på problem

Utan bärande idé

AKUT – ADMINISTRATIVT

Problemjour - arbetsorganisation

Bärande idé

KUNSKAPSFÖRDJUPANDE

Utvecklingsorganisation

Ses som en störning som skall 
åtgärdas så att allt återgår till 
hur det var innan problemet 
uppstod

Utifrån ett systemteoretiskt 
perspektiv ser man problem 
som utgångspunkt och 
drivkraft för 
utvecklingsarbete



Hur fångar vi kvalitet? Processtyrning 

Utvecklings

område

Hit vill vi nå!

Målbild

Kollektiv diskussion, 
reflektion och analys

• Börja ”i andra änden”

• Fokus på uppdraget: vilka AKTIVITETER behöver genomföras?

• Hur lång tid tar varje aktivitet?

• Går det att få ett jämt flöde av aktiviteter över dagen/veckan/terminen/barnens vistelse?

• Vilken KOMPETENS behövs för att genomföra aktiviteten?

• Hur behöver vi BEMANNA för att ha rätt kompetens för de aktiviteter som 

ska genomföras?



Organisationsförändringens lagar
Saker är som de är därför att det blev så
Om inte saker ändrar sig, är det troligt att de förblir på samma sätt
Förändring skulle vara lätt om det inte vore för människor
Människor motarbetar inte förändring, de motarbetar att bli förändrade



Vad som bidrar till att 
förändringen kan misslyckas

• Inte kommunicera tillräckligt med medarbetarna

• Inte tro på förändringen själv

• Ignorera förändringen

• Abdikera från rollen

• Gissa att alla medarbetarna är redo för
förändring

• Inte hantera medarbetarnas känslomässiga
reaktioner på förändring

• Aktivt och synligt ledarskap

• Medarbetarnas egna ideer och 
delaktighet

• Klargöra hur förändringen stöder
förskolans värderingar

• Täta, öppna diskussioner och
reflektioner om vart man vill nå och
varför

• Medvetenhet om förändringsledarskap
och den utökade ledarrollen

• Skapa en professionell attityd

• Resurser

Vad som bidrar till att
förändringen kan lyckas





Hållbar stad – öppen för världen

Strategi: Ledarskap

Enheter utvecklas genom sina 

ledare, antingen genom att rekrytera 

rätt person eller genom att utveckla 

de skolledare man har. Ledare 

avgör hur en framgångsrik skola är 

Varje enhet har sin särart och 

behöver därmed en ledning och 

ett ledarskap som passar 

rådande förhållanden. Det finns 

inte ett ”bästa” ledarskap som 

passar alla skolor.

Myt

Forskning

Passar ditt ledarskap på den 

förskola där du verkar nu?

Varför/ varför inte?

Diskutera


