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Ledarskapet, elevhälsan och kvalitetsarbetet 

behöver baseras på en modell som 

synliggör och tydliggör den förståelse man 

har av det som är mest avgörande för 

kvalitetsutveckling av den pedagogiska 

verksamheten på en enskild skola/ 

förskola.



• Vad kännetecknar en förändringsprocess på en 
skola eller förskola som leder till högre kvalitet 
i barns lärande och utveckling?



Skolutveckling?

• Centralistiskt perspektiv : 
– Preciserade mål, planer, utvärdering, 

kontroller, inspektioner. (NPM)

• Aktörs- och skolperspektiv: 
– När vi stöter på problem i 

vardagsverksamheten

– Erfarenhetslärande (Lärande organisation)

(Scherp, 2003;  Scherp & Scherp, 2007; 
Timperley m fl, 2007;  Hattie, 2009; McKinsey, 
2010; Timperley, 2013; Scherp, 2013)



Vad påverkar lärares sätt 

att arbeta? (1 – 4)
Direkta erfarenheter i mötet med barnen 3,7

Samtal med kolleger 3,1

Läroplan och/eller skolplan 3,0

Kursplan och/eller betygskriterier 2,8

Erfarenheter utanför skolan 2,8

Pedagogisk facklitteratur 2,6

Ämnesinriktad facklitteratur 2,4

Kompetensutveckling utanför skolan 2,2

Intern fortbildning 2.2

Samtal med skolledare 2,1



Forskning,

andras erfarenheter

Föreställningar

Slutsatser

Lärdomar

Agerande

Erfarenheter

Reflekterar..

Planering

Utmanande 
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• Människans drivkraft för lärande, engagemang 
och utveckling?



Utgångspunkter

• Skapandet är människans främsta drivkraft. 
Meningsskapande, medskapande och 
kunskapande är exempel på denna inre 
drivkraft och motivation.

• Att erfara och uppleva att man gör skillnad 
inom ett område som man upplever 
meningsfullt.



Nyliberalism och NPM

• Egenintresset och egen ekonomisk vinning är 
människans främsta drivkraft



Olika sätt att utveckla 
verksamheten

• Föreskriva eller anmoda vissa arbetssätt 
(Implementering)

• Lära av andra eller av varandra (Best practice)

• Gemensam kunskapsbildning (Next practice)



Oenig forskning?

• New Public Management – accountability -
skoleffektivitetsforskningen

• Lärande organisation –
skolutvecklingsforskningen

• Två olika sätt att definiera kvalitet och två 
olika forskningsfrågor



Forskningsintressen

• Skoleffektivitetsforskningen:
– Vad kännetecknar framgångsrika skolor?

– Tillämpa ”Best practice”

• Det är en sak att studera befintliga skolor som fungerar bra, en helt annan 

att använda kunskapen för att förändra skolor.” Grosin

• Skolutvecklingsforskningen
– Hur ser skolors utvecklingsprocesser ut för att få en allt 

högre kvalitet i barnens kunskapsbildning?

– Utveckla ”Next practice”



Kvalitetsutveckling genom …

Implementering 

• Initiering

• Implementering

• Institutionalisering

• Spridning

• Motstridiga uppfattningar
– Motstånd

– Bromsklossar

– Bra med bromsklossar för de 
får oss att tänka till en gång 
till

Lärande 

• Dissonans

• Avlärande

• Nylärande

• Befästande

• Motstridiga uppfattningar
– Bidrag till variationen som 

underlag för gemensamt 
lärande



Kvalitetsutveckling

• Vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet

• Myndigheter (VERVA, Skolverket, 

Innovationsrådet, Skolinspektionen, SKL)

• Politiker 



Forskning

• Resultatförbättringarna är tydligast på de skolor 

där lärare och skolledare ägnar sig åt att 

beforska sin egen yrkesverksamhet (Hattie, 

2009; Timperley, 2012; Timperley, 2007; 

Robinson, 2007; Holtappel, 2007, McKinsey, 

2011; Scherp, 2003, 2007,2013)



Skolverket, Skolinspektionen

”Analysen handlar framför allt om att vi ska hitta 

orsaker som förklarar måluppfyllelsen och att se 

vad som behöver förbättras.”

”Om vi inte nått ända fram – vad beror det på? Vad 

har vi lärt oss? Hur ska fortsättningen se ut?”

Kollegialt lärande



• Man studerar något som har hänt i relation 

till något som man vill uppnå för att …

• fördjupa sin förståelse av samband mellan 

det man gör och det man uppnår med det 

man gör samt 

• dra lärdomar om hur man kan bli allt 

bättre på att uppnå det man vill uppnå.



Regeringsdeklarationen 

Budgetpropositionen
• En särskild utredning bör undersöka en ny

styrning i välfärden efter New Public

Management samt utforma en nationell

strategi för idéburen välfärd. 

Välfärdsprofessionernas kunnande och 

yrkesetik ska bli vägledande.” ->



Utveckling av förskola och skola

• Pedagoger och ledare beforskar sin egen 

vardagsverksamhet

• Barnens engagemang, lärande och trivsel fokuseras

• Lärdomar ligger till grund för förändring av arbetssätt

• Utmana gällande föreställningar

• Fördjupad förståelse

• Gemensam kunskapsbildning utifrån egna 

undersökningar (Scherp, Timperley, Schildkamp, …)



Skolledarrollen

• Administrera färdiga projekt och lösningar

• Använda skolinspektionens resultat som underlag för 
att hävda behov av utveckling.

• respektive

• Leda skolgemensam professionell kunskapsbildning 
som utgångspunkt för skolutveckling.

• Använda vardagsfrågor i relation till den egna 
pedagogiska verksamheten som underlag för val av 
utvecklingsområden.



Förändring, lärande och oro

• Förändringsarbete och lärande är i sig otryggt.

• Kompetensförlust

• Hur hantera oro och otrygghet i samband med 
förändringsarbetet och lärande?

• Tilltro till förändringsprocessens utformning

• Struktur (Moxnes)



Tydlighet och oro 
Moxnes

Värdestyrning Regelstyrning

Grad av 
struktur

Oro, ängslan, ångest

Utveckl
org



Hur bedöma kvalitet?
• Resultat: 

– Måluppfyllelse: Meritpoäng, barnens lust att lära, Andel 
elever som efter gymnasiet väljer fortsatt utbildning på 
högskola.

– Progression 

– Kund- eller brukarnöjdhet.

• Processkvalitet: Tillämpar arbetssätt som vilar på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet

• Organisationens dynamiska kvalitet: En skolas 
utvecklingskapacitet. Varje skola ska bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete. 



Mäta, bedöma kvalitet



Bedömningsgrunder inom konsten 
1600-talet

• composition, drawing, color and expression









Kvalitetsarbete

• Kvalitetssäkring

• Kvalitetsutveckling, dynamisk kvalitet



Kvalitetsredovisning 

ResultatProcess

Kundens förväntningar

Preciserade mål

Kundnöjdhet

Måluppfyllelse



Pedagogisk 
helhetsidé

Analys och kvalitetsutveckling 

Sambandet 

mellan 

process och resultat

Variation

Resultat

Variation

Process
?

!



• Analys för att komma fram till vilka frågor man 
behöver ägna sig åt.

• Analys av överensstämmelsen mellan tanke 
och handling.



Pedagogisk 
helhetsidé

ResultatHandlingTanke



Resultat

• Prestation i förhållande till förutbestämda 
kriterier

• Progression

• Konsekvenser för likvärdighet och 
prestationer?



Avgränsning av variation

• Att vi tänker och gör olika är inte ett hinder 
utan en förutsättning för lärandebaserad 
skolutveckling 

• En skolas/ förskolas pedagogiska  helhetsidé 
avgränsar variationen



Styrningsformer  

• Styrning och ledning av första ordningen genom 
direkt övervakning, 

• Styrning och ledning av andra ordningen genom 
planer och rutiner samt 

• Styrning och ledning av tredje ordningen består av 
gemensamma föreställningar och förståelser som 
medarbetare använder för att förstå en situation och 
som underlag för beslut och handling. (Perrow)



Vem avgör vad som är kvalitet?

• Det man vill uppnå dvs definition av kvalitet, 
beskriver en skola i sin helhetsidé. 

• Kvalitetsarbete handlar sedan om att 
gemensamt lära om hur man kan bli allt bättre 
på att förvekliga sin helhetsidé samt att 
undersöka hur väl man lyckas förverkliga den i 
sin vardagspraktik.



En helhetsidé består av ..

• en vision som beskriver vad man vill 

uppnå med verksamheten och

• en verksamhetsidé som beskriver vad som 

behöver känneteckna verksamheten för att 

man ska uppnå det man ser som särskilt 

viktigt att uppnå

• visionen och verksamhetsidén är 

relaterade till varandra på ett medvetet 

sätt



VARFÖR GÖR VI DET VI GÖR NÄR DET SOM 
HÄNDER HÄNDER?

• Tradition 

• Tips, lösningar eller krav från andra

• Meningsskapande och vägledande helhetsidé

• Hålla ryggen fri 



Helhet

Händelse 

Händelse 

Agerande

Vägledande helhet?



Skolan som 
många av oss 
minns den….





Kvalitet i helhetsidé

• Abstraktionsnivå

• Överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet?

• Överensstämmelse med uppdraget

• Överensstämmelse med kommunens 
prioriteringar

• Medskapande



Lust	a 	lära,	
nyfikenhet	

Ansvar	för	
eget	lärande	

Krea v	

Kri skt	reflekterande	
förhållningssä 	

Bildningsideal	

Djupkunskaper	
–	höga	betyg	

Pedagogisk	
verksamhetsidé	

Hur?	

Vision	
Vad	vill	vi	uppnå?	

Meningsskapande	meningsfullhet	

Medvetna	goda	möten	

Tydlighet	och	struktur	

Medskapande	



Meningsskapande		
meningsfullhet	

Medvetna	goda	möten	

Elevers	medskapande	

Trygghet	 Respekt	

God	kommunika on	

Rela oner		
och	självkänsla	
i	centrum	

Helhet	-	delar	
Koppling	 ll		
”verkligheten”	

Koppling		
ll	elevens	

	livsvärld	och		
frågor	

Ny ja	varia on		
och	olikhet	i		
elevers		
förståelse	

Utgå	från		
individuella		
förutsä ningar		
och	förkunskaper	

Tydlighet	
Presta on?	

I	
Progression?	

Regler	och	ru ner	

Process		arbetsgång	arbetssä 	

Struktur	->	arbetsro	 Resultat	

Återkoppling	
Bli	sedd	

Mål	

Krav,	höga		
förväntningar	 Utmana	



Lärfrågor
• Hur BEMÖTER vi våra ungdomar så att de utvecklar kreativitet och 

självtillit? (1 grp)

• Hur får vi våra elever att ta ett större ANSVAR när vi arbetar elevaktivt? (3 
grpr)

• Hur hjälper vi elever med BEHOV AV SÄRSKILT STÖD? (1 grp)

• Hur INDIVIUALISERAR vi i de heterogena grupper vi har? (2 grpr)

• Hur kan vi få elever att känna mer LUST och NYFIKENHET inför det 
vardagliga skolarbetet? (1 grp)

• Hur kan vi lära mer om att UTMANA och ställa krav på våra elever? (1 grp)

• Hur kan vi hjälpa elever som TAPPAT LUSTEN att lära att återfå den? (2 
grpr)

• Hur kan vi genom ÄMNESÖVERGRIPANDE ARBETSSÄTT öka elevers lust att 
lära? (1 grp)

• Hur kan vi hjälpa OKONCENTRERADE och splittrade elever? (1 grp)

• Hur kan vi koppla undervisningen till LIVSLÅNGT LÄRANDE? (1 grp)







Lärdomar från skolor med mer traditionellt undervisningsmönster

Elever

• ”Text med instuderingsfrågor och genomgång av svar med läraren är ett effektivt 
sätt att lära sig.”

• ”Lektionerna bör vara strukturerade med en tydlig plan och angivna 
sidhänvisningar.”

• ”Regelbundna prov och diagnoser behövs.”

• ”Strukturerade genomgångar där jag får anteckna.”

• ”Nivågruppering, stöd, läxhjälp.”

• Tydlig planering av varje moment (Vad ska jag kunna? Hur blir jag bedömd? När 
sker prov?).”



Lärdomar från skolor med mer elevaktiv undervisning

Elever:

• ”Att ta det som hänger ihop oavsett ämne ger en högre motivation som underlättar 
lärandet.”

• ”Man blir inte motiverad av att höra att något kommer på skrivningen utan man blir 
motiverad av att ställas inför ett problem. När man märker att man inte har tillräckliga 
kunskaper för att kunna lösa problemet blir man motiverad att lära sig det.”

• ”Om man har någon som bara matar in då är det någon som redan hittat lösningen men om 
man i en basgrupp försöker hitta lösningen på problem vi måste lösa och vi måste hitta 
informationen själva då måste jag bearbeta min hjärna för att kunna förstå det här. Jag måste 
kunna förklara för andra hur jag tänker och byta tankar.”

• ”Man kan koppla ihop sina erfarenheter med vad som står i böckerna.”

• ”Man behöver tänka själv.”

• ”Istället för att man har en lärare som står och pratar hela tiden ger man tid till diskussion, 
reflektion och bearbetning som gör att man lär sig bättre.”

• ”I basgruppen delar med sig vad man lärt sig. Kan kolla om man fattat rätt. Man lär av 
varandra.”

• ”Man har ett samarbete med lärarna.”



Hur arbeta fram en gemensam 
helhetsidé?

• Parvisa intervjuer med hjälp av föreställningskartor. 

– Föreställningskartorna bildar underlag för lärande samtal i 
smågrupper.

• Resultatet av de lärande samtalen sammanställs och utgör 
underlag för samtal om och utformning av skolans 
pedagogiska helhetsidé.



Utgångspunkter

• Den enskilda skolan/förskolan utgör 
utgångspunkt

• Varje nivå ägnar sig åt kvalitetsarbete på sin 
egen nivå i stället för att kontrollera 
underliggande nivå

• Fokus på att bli allt bättre på att bidra till 
barns och ungas lärande och utveckling i 
stället för att vara eller bli bäst



Hur förverkliga helhetsidén i 
vardagspraktiken?

• Bygga upp en utvecklingsorganisation

• Skapa lärgrupper för att lära om hur man i allt 
högre grad ska kunna förverkliga sin 
helhetsidé i vardagspraktiken. Att förstå 
samband mellan det man gör och vad man 
uppnår med det man gör.   

• Omsätta lärdomar i praktiken

• Vad krävs för detta?



Utvecklings-
Organisationen ->

Arbets-
Organisationen

Helhetsidé
Vision

Verksamhetsidé ->

? ? ?
Pedagogiska
verksamheten

!  ! ! ->?

påverkar 
utformningen 
av

ligger till grund 
för lärandet
i 

stabiliserar 
och påverkar

påverkar

påverkar utformningen av
<-

skapar förutsättningar för
->

vägleder
och utvecklar

Förebygger 
och åtgärdar 
störningar. 
Anpassar 
omvärlden

Störningar = 
utvecklingsbehov 
Anpassar 
verksamheten

->



Arbets- resp 
utvecklingsorganisation



• Arbetsorganisationen: Vad ska vi göra med de 
elever som skolkar?

• Utvecklingsorganisationen: Vad ska vi göra 
med de lektioner som eleverna skolkar ifrån?



(Skolinspektionen, 2014 s. 23, 55)

• ”Rektor analyserar inte tillsammans med lärarna hur 
undervisningens kvalitet påverkar resultatet. Fokus 
läggs ofta på enskilda problem hos eleven, istället för 
på skolans arbetssätt.” 

• ”Över hälften av gymnasieskolorna har sedan 2009 
kritiserats för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Skolorna lägger ofta fokus på elevernas enskilda 
problem snarare än på skolans arbetssätt. ” 



Lärande besök

Aktionsforskning

Learning studies

Forskningscirklar

Fördjupad 
förståelse av 
vardagsproblemen    

Skapa nya lärdomar 
om lärande och 
barns utveckling ->

Lärande 
samtal

Lärgrupper

Utmanande 
möten

Utvecklingsorganisationen



Lärprocess

Handling 

Ta del av  
befintlig 
kunskap

 Föreläsning
 Böcker 

etc.

Definition av problem 
eller lärområde

Se mönster

Förstå varför 
mönstret ser ut som 
det gör  lärdomar

Hur man kan utpröva 
dessa lärdomar i 

praktiken

Skaffa ett tillförlitligt 
underlag

Föreställningar
 förståelse
 lärdomar

Hinder

• Organisatoriska hinder 78%

• Arbetsbelastning 73%

• Bristande egen förmåga 31%

• Bristande stöd från skolledningen 28%

• Negativ inställning bland 
arbetskamrater 24%

• Oro för kvalitetskontroller 21%

Gemensamt 
skapa kunskap
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Dokumentation av kvalitetsarbetet på skol-
eller förskolenivå

• Beskrivning av förskolans helhetsidé

• Årets nya lärdomar om hur man bidrar till allt bättre kvalitet i 
barnens lärande och utveckling. 

• Årets förverkligande i vardagsverksamheten av helhetsidén 
och tidigare lärdomar. 

• Beskrivning av hur kvalitetsarbetet är organiserat för att 
kontinuerligt komma fram till nya lärdomar om barns lärande 
och utveckling. 

• Beskrivning av hur överliggande nivåer kan bidra till 
förverkligandet av en förskolas helhetsidé och lärdomar 



• Utifrån lärstämman sammanställer 
skolförvaltningen årets lärdomar och 
förverkliganden.

• Skolledare och politiker träffas för att utifrån 
lärstämman dra lärdomar och slutsatser om hur 
man kan stödja det fortsatta kvalitetsarbetet på 
skolorna  och vilka områden man skulle vilja ha 
ytterligare hjälp med att utveckla och vilket 
underlag man behöver för att kunna ta sitt 
politiska ansvar.






