
Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan – 
bearbetning, analys, bedömning av måluppfyllelse 

och utvecklingsbehov – Eskilstuna 8-9/10 2015 

 
jan.hakansson@lnu.se 

•  Analys i det systematiska kvalitetsarbete – några 
allmänna förutsättningar och principer 

•  Att dokumentera barns utveckling och lärande 
OCH bedöma verksamhetens kvalitet – några 
utgångspunkter 

•  Utvecklingsbehov och förbättringsarbete – 
forskning och erfarenheter 

 
 
 
 



Analysens referensram, form och innehåll – 
några frågor 

�  Vad är analys? 

�  Vad krävs för att genomföra en analys? 

�  Vilka referensramar kan en analys vila på? 

�  Vilka olika former av analys kan användas och hur kan de 
kombineras? 

�  Vad är analysens innehåll? 

�  Vilka forskningsbaserade analysenheter kan användas? 

�  Vilka arbetsgångar kan användas för analyser? 

 

(jfr Håkansson, 2013, kap. 5) 

 



Förutsättningar för analys – hur kan  
läroplanen tolkas? 

�  Uppföljning, dokumentation av varje barns 
utveckling och lärande – uppföljning neutral och 
beskrivande 

 

�  Utvärdering av hur väl förskolan tillgodoser barnens 
möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med 
målen – bedömning av av kvaliteter i den 
pedagogiska praktiken 

 

(Jfr Lpfö -98, rev. 2010; Håkansson, 2013)   



Förutsättningar för analys – hur kan  
läroplanen tolkas? 

Analys av 

… hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt 
förändras inom målområdena … 

Dvs. jämförelser över tid av t.ex. barns ord och handlingar 
inom specificerade målområden 

OCH 

… förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan 
bidrar med. 

Dvs. Kvalitetsbedömningar av t.ex. förutsättningar, 
organisation, struktur och genomförande inom samma 
specificerade målområden (jfr Lpfö s. 15) 

 



Förutsättningar för analys – hur kan  
läroplanen tolkas? 

�  Med uppföljning, dokumentation och analys av varje barns 
utveckling och lärande som grund: 

�  Utvärdering av verksamheten i sin helhet till exempel:  

 - förutsättningar (material, lokaler, personal m.m.) 

 - organisation (barngrupper, arbetslag, ledning m.m.) 

 - struktur (dagsrutiner, tidsfördelning m.m.) 

 - innehåll (kunskapsområden, värden, social, demokratisk och 
 personlig utveckling – Lpfö 98/10) 

 - aktiviteter och pedagogiska processer (omsorg, 
 fostran, lek, pedagogiska metoder, stimulans m.m.) 



Två objekt/komponenter i 
analysen 

�  Dokumentation om barns 
utveckling och lärande 

�  Jämförelser över tid av 
barns utveckling och 
lärande 

�  Analys av barns förändrade 
kunnande 

�  Dokumentation om 
verksamhetens kvalitet 

�  Jämförelser över tid av 
verksamhetens kvalitet 

�  Analys av hur förskolan 
tillgodoser barnens 
möjligheter att lära och 
utvecklas i enlighet med 
läroplanens mål och 
intentioner 



(Minst) tre nivåer i analysen 

�  Arbetslagets analys och bedömning … 

�  Förskolans analys och bedömning … 

�  Huvudmannens analys och bedömning … 

 

OBS! fortfarande utifrån att ”… varje barns utveckling 
och lärande kontinuerligt och systematiskt 
dokumenteras, följs upp och analyseras …” 



Uppföljning, utvärdering och 
analys kräver datainsamling 

�  Kombinationer av kvantitativa (t.ex. enkäter) och 
kvalitativa (t.ex. intervjuer) underlag, men också 
andra: 

�  Dokumentation av pedagogiska processer och 
lärande (t.ex. genom ”klassiska”/digitala 
observationer) 

�  Självvärderingar 

�  Statistik 

�  Minnesanteckningar 

JFR BEGREPPET METODTRIANGULERING! 



Uppföljning, utvärdering och analys 
kräver systematisk bearbetning 

�  Renskriva 

�  Sortera 

�  Lära känna 

�  Kategorisera/tematisera 

�  Se mönster 

 

… och därmed är analysen påbörjad!! 
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Innehållsaspekter i analysen – 
läroplanens mål och riktlinjer 
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Innehållsaspekter i analysen  
utifrån forskning 

Lärarfaktorer 
•  inställning till innehållsområden knutna till läroplanen, 
•  förväntningar på barnen,  
•  relationer till barnen,  
•  ledarskap i undervisningen osv. 

Lärare och undervisning 

-  tydlighet kring mål och vad barnen förväntas utveckla,  

-  variation i undervisningen och det pedagogiska innehållet,  

-  utmaningar,  

-  återkoppling (för lärande)  osv. 

(jfr Håkansson, 2013) 



Innehållsaspekter i analysen  
utifrån forskning 

Kommunikation och samspel – övergripande 
kvalitetsaspekter som kan knytas till …  

Lärares pedagogiska medvetenhet, dvs 

�  Synsätt på barn som medmänniskor 

�  Kunskapssyn där barn betraktas som aktiva i sitt 
lärande 

�  Strävan att granska sitt arbete utifrån vad, hur och 
varför 

�  Vilja att sätta sig in i tidigare forskning 

(jfr Sheridan, Pramling, Johansson, 2011) 



Slutsatser om barns förändrade kunnande – 
exempel på hur arbetslag i förskolan skriver! 

�  ”Vi har sett ett förändrat kunnande inte bara att berätta 
utan också att lyssna på varandra och ställa 
nyfikenhetsfrågor”. 

�  ”Vi har sett ett förändrat kunnande hos många av 
barnen när det gäller växter och djur.” 

�  ”Vi ser ett ökat lärande hos våra barn vad gäller både 
matematik och språket.  När vi t ex har vårt 
bokstavsfiske så ser vi hur barnen har utvecklats enormt 
mycket. Från att endast känna igen sina egna bokstäver, 
kan de nu tänka kring varandras bokstäver. Vad gäller 
matematik ser vi en ökad förståelse för t ex liten – stor, 
lätt – tung, former och räknesätt på ett helt annat sätt 
än vad de hade innan.”   



Slutsatser om barns förändrade kunnande – 
exempel på hur arbetslag i förskolan skriver! 

�  ”Vi ser att barnen börjat använda sig av en del tecken, samt 
att barnen har kopplat ljud och ord till tecknandet, vilket är 
ett bevis på att tecknandet verkligen stöder talet. En del av 
barnen har använt sig av bilder för att visa att de vill ha frukt 
(bild på banan)”. 

�  ”Vi kan se att barnen har använt sig av olika lärstrategier t.ex.: 

- Gestaltande, tänka ut en idé och genomföra den.  

- Kopierande, lära av en fiffig kompis.  

- Inspireras, tar olika idéer och skapar något eget, 

- Spontant, leder till en process, ett varande i nuet, kan vara svårt 
att svara på frågan vad det blir.” 



Kvalitetsbedömningar av verksamheten i 
relation till befintlig dokumentation om barns 

utveckling och lärande 

T.ex. kring språkutveckling: 

Vi låter barnen regelbundet lyssna till berättelser, 
själva berätta och associera fritt samt tillsammans 
med andra skapa berättelser (BRUK 3.6.4). 

Stämmer:  inte alls, till viss del, till stor del, helt 

Vi ger barnen regelbundna tillfällen att tillsammans 
med andra barn och med vuxna samtala om böcker 
och bilder, ställa frågor, kommentera och ta del av 
andras uppfattningar (BRUK 3.6.5). 

Stämmer:  inte alls, till viss del, till stor del, helt 

 



Olika analysformer i relation till 
underlagen! 

Att jämföra: t.ex. barns förmågor och kunnande vid 
olika tidpunkter (i relation till utvalda målområden). 

Att tolka: t.ex. barns kvalitativt olika sätt att agera 
och kommunicera (i relation till utvalda målområden). 
Jfr begreppen GÖRA, VETA, KUNNA, FÖRSTÅ 

Att förklara: t.ex. hur förskolans insatser 
(förutsättningar och genomförande) kan ha inverkat 
på barns utveckling och lärande enligt ovan. 

Att problematisera: t.ex. relatera till forskning; 
upptäcka motsägelser; ställa sig nya frågor 



Övergripande analyser och 
kvalitetsbedömningar av förskolans 

verksamhet 
�  Särskiljande och begränsande miljöer (låg 

kvalitet) 

�  Barncentrerade förhandlingsmiljöer (god 
kvalitet) 

� Utmanande och lärarorienterade miljöer 
(hög kvalitet) 

(jfr Sheridan, Pramling, Johansson, 2011, s. 141-144) 



VAD ÄR MENINGEN 
MED ANALYSEN? 



(Minst) två syften med analysen 

 

ANALYSERA ”BAKÅT” 

 

1)  Analysera vad som 
påverkat 
måluppfyllelsen bakåt i 
tiden! 

2)  Om orsakerna till 
måluppfyllelsen är 
oklara – ta reda på 
mera och analysera 
igen! 

ANALYSERA ”FRAMÅT” 

 

3)  Analysen som underlag 
för dialoger om 
utvecklingsbehov! 

 

4)  Identifiera 
utvecklingsområden 
och besluta om insatser 
för att bättre nå målen! 

 

(jfr Skolverket, 2012) 



Att prioritera i utvecklingsarbetet 
 Prioritera betydelse och tidsmässig angelägenhet!           

      
                        Stor betydelse 

                                                                                                   
   

 
  ”Bråttom”                         Inte så bråttom 
                                                                                                   

                  
 

               Liten betydelse 
 
(Mac Beath, 2013) 
 



En struktur för planering av SKA 

�  Kvalitetsbedömning efter genomförda analyser 

�  Utvecklingsbehov i förhållande till nationella mål 

�  Förväntade effekter av utvecklingsarbetet 

�  Planerade insatser 

�  Organisationens förutsättningar att genomföra 
utvecklingsarbetet 

�  Uppföljning och utvärdering av insatserna 

(Håkansson, 2013) 



Om formulering av tydliga mål/förväntade 
resultat av förbättringsarbetet. 

 Att uttrycka förväntade resultat i termer av lärande 
(kunskaper/färdigheter): 

�  För barnen 

�  För personalen 

Att uttrycka förväntade resultat i termer av 
organisatoriska kvalitetsförbättringar t.ex.: 

�  Professionell förmåga 

�  Kvaliteter i undervisningen 

�  Rutiner/strukturer som påverkar undervisning (typ 
gemensam reflektion, samplanering, kollegialt 
lärande etc.) 

(jfr Håkansson, 2013 kap 6, Timperley, 2013)  



Vad händer efter analysen? 
 

Forskning och systematiskt 
kvalitetsarbete i samspel – 

forskningsperspektiv och exempel 
från pågående forsknings- och 
utvecklingsarbete i förskolor 

 



Skolutveckling/skolförbättring –  
vad vet vi? 

 

”Evidence shows that schools in which 
teachers act in collaborative settings to 

deeply examine teaching and learning, and 
then discuss effective instructional practices, 

show academic results for students more 
quickly than schools that do not”  

(Darling Hammond, 2004). 



Kollegialt lärande – vad är det? 
�  En grupp människor som gemensamt delar och kritiskt 

undersöker sin egen praktik på ett kontinuerligt, 
reflekterande, samarbetande, inkluderande, 
lärandeorienterat och utvecklingsinriktat sätt.  

�  Mål: förstärka sin professionella effektivitet så att den 
gynnar elevernas lärande.  

�  Nyckelord: gemenskap eller kollegialitet (community), 
dvs.  

�  Fokus på professionellt och kollektivt lärande i en kontext 
av gemenskap – inte enbart lärares individuella lärande  

 

(jfr Stoll et al., 2006)  



Processer i det kollegiala lärandet 
�  Något svagare forskningsstöd för ”formell” 

kompetensutveckling som skolförbättring. 

�  Starkare belägg för lokalt och skolbaserat lärande 
med stöd av litteraturläsning och insamling av egna 
data om undervisning och lärande.  

�  Belägg för liknande lärandeprocesser med inslag av 
självvärdering och undersökningar i den egna 
praktiken (stöd av olika typer av data, såväl officiell 
statistik som lokalt framtagna underlag).  

�  Den kritiska frågan: hur rör sig lärarnas individuella 
lärande i riktning mot ett kollektivt lärande. 

(Håkansson & Sundberg, 2016, kommande)  



Kollegialt lärande på förskolorna i 
Små barns lärande 

�  Kollegialt lärande i form av:  

Ø  Tvärgrupper på den egna förskolan  

Ø Nätverk mellan förskolor där personalen på de förskolor 
som ingår i projektet träffas regelbundet.  

Ø  ”Skuggning” i varandras verksamheter med 
återkoppling,  

Ø  Videofilmning av undervisning.  

OBS! Det finns inga givna samband mellan 
utvecklingsaktiviteterna i sig och individuellt och kollegialt 
lärande i personalgrupperna.  

(jfr Håkansson, 2015) 



Ledarskapet i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

�  Undervisningsledarskap (instructional leadership) 
tycks  i högre utsträckning samspela med lärande än 
vad förändringsledarskap (transformational 
leadership) gör (Hallinger, 2011) 

 

�  Flera komponenter i de två ”modellerna” är 
likartade, som till exempel fokus på visioner och mål 
och belöningar.  



Dimensioner av ”undervisningsledarskap” 
�  Formulerar, kommunicerar och följer upp lärandemål, 

kvalitetskriterier och förväntningar; involverar personal 
och andra i processen för att nå tydlighet och konsensus 
kring målen. 

�  Fokuserar på strategiskt resursutnyttjande inriktat mot 
undervisningsmål och lärarkvalitet. 

�  Planerar och koordinerar utvärdering av undervisning och 
läroplansmål. Direkt inblandning i stöd och utvärdering av 
undervisning genom regelbundna klassrumsbesök och 
återkoppling till lärare. 

�  Uppmuntrar och deltar med lärarna i formellt och 
informellt kollegialt lärande. 

�  ”Skyddar” undervisningstiden genom att minska 
avbrotten i skolarbetet; skapar en ordningsam och 
stödjande lärandemiljö (Hallinger, 2011, s. 134, Robinson 
m.fl., 2008). 



”Ledarskap för lärande” i förskolan 

�  Effektiv kommunikation i termer av öppenhet kring 
förväntningar. 

�  Engagemang i kontinuerlig kompetensutveckling i 
termer av stöd till personalen att kritiskt reflektera kring 
sin praktik. 

�  Uppföljning och bedömning av praktiken genom 
kollegial dialog och aktionsforskning. 

�  Uppbyggnad av kollegialt lärande och en 
samarbetskultur. 

�  Uppmuntran och underlättande av samarbete med 
föräldrar och närsamhälle, som ett stöd för barns 
lärande och utveckling (Siraj-Blatchford & Manni, 2008). 



Hur leder förskolechefer det systematiska 
kvalitetsarbetet – en studie av 18 svenska förskolor 

Att leda genom:  
�  att skapa förutsättningar och organisera (tid, kompetens, 

möten, grupper) 

�  andra ledare, t.ex. arbetslagsledare, pedagogiska utvecklare 

�  olika ansvarsgrupper: aktivt medverka och kommunicera på 
möten 

�  att möta all personal 

�  verksamhetsbesök (ev. med återkoppling) 

�  medarbetarsamtal/lönesamtal 

�  att lyssna, inspirera, driva på 

�  att tillhandahålla verktyg och metoder för SKA 

(Håkansson, 2015) 



En tolkning av ”ledarskap för lärande” 
på förskolorna i Små barns lärande  

�  Förskolecheferna lyfter fram ”… exempel på kollegialt 
lärande och förändringar i förskolans pedagogiska 
processer som visar på en större öppenhet och vilja att 
lära och dela med sig av sitt lärande” (Håkansson, 
2015, s. 16). 

�  ”Felkällan i denna undersökning är naturligtvis att det är 
förskolecheferna själva som väljer ut och värderar 
aspekter i sitt eget ledarskap. För att bidra till en 
fördjupad bild och förståelse för vad som faktiskt sker i 
konkreta ledarsituationer knutna till det systematiska 
kvalitetsarbetet, krävs andra typer av data som till 
exempel observationer och intervjuer” (Håkansson, 
2015, s. 16).    



Lärande förskolor och skolor – samspel 
forskning-skolutveckling 

�  Syfte: Följa och studera pågående 
utvecklingsarbete på nio förskolor och fem 
grundskolor 2013-2015 

�  Långsiktiga mål: Förbättra måluppfyllelse och 
undervisningskvalitet. 

Övergripande fokus i utvecklingsarbetet: 

�  Skolområde I: Ledarskap i barngrupp och 
klassrum 

�  Skolområde II: Språkutvecklande arbetssätt 



Parvis ”skuggning” i förskolan – exempel på 
systematiskt kvalitetsarbete i praktiken 

Ur förskolans dokumentation: 

Syfte: synliggöra ledar- och relationskompetens i 
arbetet med barnen och i förlängningen skapa 
möjligheter att förbättra och utveckla detta område.  

 

”Genom att lyfta fram din praktik och synliggöra dina 
tankar kring arbetet gör du dem tillgängliga för 
reflektion. Det är ett sätt att bli konkret i ditt 
utvecklingsarbete.” 



Arbetsgång 

�  2-4 korta ”skuggningar” under en tvåveckorsperiod. 

� Dokumentationsprotokoll 

�  Parvis reflektion 

�  Erfarenhetsutbyte på arbetsplatsträff 

�  Lärande samtal/intervju med forskare 



Frågor att ta med sig till 
skuggningsprotokollet  

Hur ser du att pedagogen visar uppmärksamhet på det barnet säger 
och gör?  

�  på vilket sätt?  

�  vilka situationer?  

�  hur gör man? 

�  goda exempel… 

Hur ser du att barnen visar uppmärksamhet till pedagogen?  

�  vilka situationer?  

�  på vilket sätt?  

�  hur gör de?  

�  goda exempel… 



Några exempel från protokollen 

Reflektion från ”skuggaren” efter ”snigelsamlingen” apropå 
ledarskap: 

 

”En sak som ofta ställer till det är när man hela tiden mer 
frågar barnen om lov än att leda dem, t.ex. : ’Vill du lägga ned 
äggen försiktigt?’ istället för ’Nu ska vi lägga ned äggen 
försiktigt.’ 



Till det reflekterande samtalet 
efter skuggningsperioden 

�  Vilka goda exempel på interaktion 
(relationsskapande och ledarskap) har visat sig? 

�  Var det några situationer tillsammans med barnen 
som inte blev som ni tänkt er och i så fall varför? 

�  Vilka lärdomar har gjorts när det gäller 
relationsskapande och ledarskap? 

�  Vilka lärdomar kan dras i förhållande till i) 
läroplanen, ii) undervisningen, iii) systematiskt 
kvalitetsarbete? 

�  Hur ser ni på skuggning som metod för att stärka 
kvaliteten/synliggöra det egna ledarskapet? 

�  Vad blir nästa steg i utvecklingsarbetet? 



Vad har vi sett hittills? – Förskolepersonalens 
lärande relaterat till utvecklingsarbetet 

•  Innehållets	betydelse	för	samtalet	mellan	barn	och	mellan	pedagog	
och	barn:	”En	haj	på	matbordet”.	

•  Betydelsen	av	a=	som	pedagog	våga	vänta	ut	barnens	svar	i	
samtalen.	

•  Vinsten	med	a=	arbeta	med	smågrupper	istället	för	
storgruppssamlingar.	

•  En	tydlig	organisaBon/arbetsfördelning	mellan	förskollärare	skapar	
en	mer	kvalificerad	pedagogisk	verksamhet.	

•  Betydelsen	av	a=	ge	kvalificerad	återkoppling:	oreflekterat	beröm	
eller	utmanande	följdfrågor?		

•  Sä=et	som	pedagogen	ställer	frågor	får	stor	betydelse	för	
karaktären	på	samtalen.	



Vad har vi sett hittills? – rektorers och förskolechefers 
lärdomar i relation till sitt ledarskap 

�  Ökad säkerhet i att leda och organisera 
utvecklingsarbetet t.ex. konsekvent hålla fokus på 
ett utvecklingsområde och arbeta med detta 
område systematiskt under lång tid.  

�  Samarbetet med forskare bidragit till reflektion 
kring det egna ledarskapet, bättre fokus och 
systematik. 

�  Strategin med kollegiala och lärande klassrums-/
barngruppsbesök har lett till fler ”egna” 
observationer och analyser från rektorer och 
förskolechefer. 

�  Personalen efterfrågar idag kollegialt lärande 
snarare än individuell kompetensutveckling. 

 



Några generella lärdomar kring 
skolutvecklingsarbete 

�  Skolors och förskolors skilda beredskaper 

�  Skolutvecklingsarbete tar tid 

�  Rektorers och förskolechefers lärande 

�  Betydelsen av rektorers och förskolechefers aktiva 
medverkan i arbetsprocessen 

�  Vikten av ett aktivt processtöd (t.ex. utvecklingsgrupper, 
samtalsledare, pedagogista) 

�  Lärares behov av att samtal om sin undervisning 

(Adolfsson & Håkansson, 2015) 



Kollegiala observationer av undervisning – 
lärdomar från pågående FoU-arbete 

•  Konkret	och	tydligt	fokus	på	vad	som	ska	observeras	(kopplat	
Bll	det	övergripande	utvecklingsområdet).	

•  E=	kort	besök	är	Bllräckligt	men	vikBgt	med	dokumentaBon	
(protokoll,	film).	

•  Kort	gemensam	reflekBon	betydelsefull.	

•  Pedagogiskt	samtal	med	samtalsledare,	fokus	på:	

1.  Beskrivningar	av	det	som	observerats.		

2.  Generella	insikter	och	lärdomar	om	de=a.		

3.  Pedagogiska	konsekvenser.	

(jfr	Adolfsson	&	Håkansson,	2015)	



Kännetecken på professionella  
lärande samtal 

�  Analys - Vilka indikationer finns på att barns 
lärande/kunnande har förändrats? 

�  Konstruktiv kritik -Konstruktivt peka på förtjänster 
och brister i undervisningspraktiker utifrån analyser 
och kunskaper. 

�  Utmaning - Hur kan vi utmana och förändra (eller 
bibehålla) existerande undervisningspraktiker 
baserat på analys och konstruktiv kritik? 



Kollegiala observationer av undervisning –  
exempel på forskningsresultat (Feeney, 2014) 

  
Undervisningsaspekt Början av projektet 

(andel i procent) 
Slutet av projektet 
(andel i procent) 

Lärares taltid 86 % 51 % 

Elevers taltid 12 % 33 % 

Lärare ställer frågor 95 % 72 % 

Elever ställer frågor 3 % 28 % 

”Kunskapsdjup” nivå 1 78 % 47 % 

”Kunskapsdjup” nivå 2 
och 3 

20 % 35 % 



Skolutveckling – viktiga aspekter  
i valet av strategier 

�  Fokus 

�  Organisation  

�  Ledarskap  

�  Kollegialt lärande och kompetensutveckling 

�  Samarbete (internt/externt) 

 



Ett uppdrag inför 
fortsättningen! 



En planering för fortsatt 
utveckling/förbättring! 

�  Bygg vidare på det ni gjort inför seminariet i 
Eskilstuna, dvs.: 

1)  Avgränsat mål/innehållsområde utifrån läroplanen. 

2)  Dokumentation/underlag som beskriver såväl 
barns utveckling och lärande över tid som 
kvalitetsbedömningar av verksamheten. 

3)  Preliminära analyser utifrån detta! 

 



Konsekvenser av genomförda analyser – 
en plan för fortsatt förbättringsarbete 

�  Kvalitetsbedömning efter genomförda analyser (styrkor 
och svagheter i förhållande till det avgränsade nationella 
målet/innehållet) 

�  Verksamhetens utvecklingsbehov utifrån 
kvalitetsbedömningen 

�  Förväntade resultat av utvecklingsarbetet (barn och 
personal/verksamhet) 

�  Planerade insatser 

�  Organisationens förutsättningar att genomföra 
utvecklingsarbetet 

�  Uppföljning och utvärdering av insatserna 

(Håkansson, 2013) 



Till nästa gång! 
�  Ta fram en (enkel) plan för förbättringsarbetet 

enligt strukturen. Planen ska bygga på de analyser 
av barns förändrade kunnande och av 
verksamhetens kvalitet som ni redovisat 8-9/10 
2015. 

�  Förankra planen och det kommande arbetet på den 
egna förskolan. 

�  Påbörja förbättringsarbetet 

�  Avstämning/redovisning 21-22/4 2016   


