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EUEU

• EU överens om att bli världsledande inomEU överens om att bli världsledande inom 
utbildningsområdet. Man preciserade 13 
delmåldelmål 

• Sverige bäst av EU-länderna följt av 
Finland Danmark och NederländernaFinland, Danmark och Nederländerna.
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OECDOECD

• Jämfört 30 länders utbildningarJämfört 30 länders utbildningar.
• Studien omfattar 145 tabeller

S i h Fi l d få t t d• Sverige och Finland får sammantaget de 
bästa resultaten
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• OECD: Läsfärdighet och matematiskt 
kunnande har svaga samband med såväl g
ekonomisk tillväxt som individuellt 
välbefinnande. OECD har därför föreslagit g
en vidgad definition av begreppet 
humankapital till att också inkludera p
kompetenser som kritiskt tänkande, 
samarbetsförmåga, självständighet och g , j g
problemlösningsförmåga 
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FLUMFLUM

• Fördjupat Lärande och Utveckling genomFördjupat Lärande och Utveckling genom 
Medskapande
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Min viktigaste lärdomMin viktigaste lärdom

• Lärande sker i det utmanande mötet ochLärande sker i det utmanande mötet och 
tar gestalt i nya frågor.
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Vilket samhälle vill vi skapa?
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Skolans uppdragSkolans uppdrag
1840 –1920

Mål
Att fostra 
tålmodiga 
ödmjuka ödmjuka 
lydiga 

människor

Medel  
Extrem förmedlingspedagogik

Hård drill och disciplin
Utantilläxor
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Lärares förståelse av 
uppdr et id ?

å

uppdraget idag?

Mål

Vilka människor 
vill vi bidra till 

Trygga

Bra självförtroende

Engagerade samhällsmedborgare vill vi bidra till 
att forma?

g g g

Kreativa och nyfikna

Lust att lära

Medel

Vilken lärmiljö 
behöver vi behöver vi 

skapa?
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Vägledande helhet?

Helhet Händelse 

Händelse 
AgerandeAgerande

Hans-Åke Scherp



Vilken vägledande helhetsidé?
Inifrånmotivation, 

inifrånstyrning
Utifrånmotivation, 

utifrånstyrning

Vilken vägledande helhetsidé? 

inifrånstyrning utifrånstyrning

Lust att lära Ökade krav

Arbeta med mer 
Fler centrala prov

Arbeta med mer 
intresseväckande områden 
genom att knyta an till 
elevernas föreställningsvärld

Ökad betoning av betyg,

Tydliga betygskriterier 

Bygga upp en förtroendefull 
relation Ordningsbetyg

Dialog Ökad kontroll

Förståelsefördjupande 
lärprocesser Inspektioner

Deltagande styrning, fördjupad 
förståelse av hela uppdraget Uppifrån preciserade målförståelse av hela uppdraget pp p

Medarbetare som medskapare Medarbetare som utförare
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Lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar 
till barns och ungdomars lärande

Skolledare
%

Lärare
%

Differens
%till barns och ungdomars lärande % % %

God relation  95 95 0
Knyta an till barnens livsvärld och frågor 93 84 9
Utmana föreställningar 88 51 37Utmana föreställningar 88 51 37
Ge återkoppling  83 77 6
Påverka innehållet 76 65 11
Knyta an till omvärldshändelser 68 43 25
Påverka arbetssätt 68 57 11
Tydliggöra kursplanemålen 47 34 13
Grupparbete 44 43 1
Tydlig med krav och betygskriterier 41 36 5
Tydlig struktur  41 66 -25
Färdighetsträning 14 35 -21
D l   i d l t 9 28 19Dela upp i delmoment 9 28 -19
Att hålla sig i bakgrunden  6 20 -14
Repetition 3 18 -15
Regelbundna prov och diagnoser 2 9 -7Regelbundna prov och diagnoser 2 9 -7
Enskilt arbete eller enskild lek 1 8 -7
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Sanktioner

Arbetsro Lust att lära
.73

.8094
.70.86

Meningsfullhet Medskapande

.94

Meningsfullhet Medskapande   
.84

Hans-Åke Scherp



Tony Townsend 2007Tony Townsend, 2007

• Det finns ingen vetenskaplig grund för attDet finns ingen vetenskaplig grund för att 
standardiserade test och prov gynnar 
elevers lärandeelevers lärande.

• Fokusering på standardiseringar, 
mätningar och kunskapskontroller riskerar 
att leda till att de mer grundläggande 
förutsättningarna för lärande hamnar i 
bakgrunden. 
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Är det så att vi avakademiserar lärare?
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MacBeath (2007) och Lam & Kember (2006)MacBeath (2007) och Lam & Kember (2006)
• Kontrollsystem uppbyggda på nationella prov leder 

fram till en avprofessionalisering av lärarna.fram till en avprofessionalisering av lärarna. 

• Lärarna tappar engagemanget genom att de upplever 
sig vara tvingade att träna eleverna inför prov istället g g p
för att arbeta i enlighet med sina professionella 
lärdomar om hur man bidrar till elevers 
djupkunskaper.djupkunskaper. 

• Erfarna lärare anger att den alltmer betonade 
prestationskulturen är en huvudorsak till bristande p
motivation och ökade disciplinproblem bland de yngre 
barnen. 
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Hur förbättrar vi kvaliteten på 
k h k l i åkommun- och skolnivå

• Betoningen av kurser och föreläsningar som 
k t t kli tt t b d k tillkompetensutveckling ger ett metabudskap till 
medarbetarna att de är okunniga och behöver lära av de 
som kan.
B t i k t ll tt t b d k tt i t• Betoning av kontroll ger ett metabudskap att man inte 
har tilltro till medarbetarna.

• Föreskrivande av utvecklingsområden ger ett 
metabudskap att medarbetarna inte kan bedöma vadmetabudskap att medarbetarna inte kan bedöma vad 
som behöver göras för att förverkliga uppdraget.

• Pedagoger och skolledare som huvudaktörer i 
kunskapsbildningen om lärande och undervisning utifrånkunskapsbildningen om lärande och undervisning utifrån 
en verksamhetsidé ger ett metabudskap om tilltro och 
kunnighet.

Hans-Åke Scherp



Holtappel (2009): Studie av 278 skolor

• Teacher trainings on methods are not sufficient to gain important 
ff t t hi lit d t hi tt i l

Holtappel (2009): Studie av 278 skolor

effects on teaching quality and teaching patterns in classrooms

Teacher collaboration in institutionalized teams like PLCs• Teacher collaboration in institutionalized teams like PLCs 
focusing student learning and teaching development has 
important impacts on quality and improvement of teaching and is 
more effective than teacher trainings (R=.73 resp .33)

P f i l ll b ti d l i i PLC i bl t• Professional collaboration and learning in PLCs is able to 
enhance self-efficacy and readiness for innovation and belong to 
key conditions for improvement of instruction and student y p
achievements
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Timperley 2007
• Utökad lärtid är en nödvändig men otillräcklig. 

– Lärprocesserna varade mellan sex månader och två 
år och man träffades oftast en till två gånger iår och man träffades oftast en till två gånger i 
månaden. 

• Extern expertkunskap är nödvändig men 
till ä kliotillräcklig.

• Det rådande sättet att samtala om och förstå 
undervisning samt elevers lärande behöverundervisning samt elevers lärande behöver 
utmanas.
– Att fokusera på lärprocessen istället för att förklara 

dåliga resultat med brister hos eleverna samt 
– flytta fokus från faktainlärning till mer undersökande 

arbetssätt och fördjupad förståelse.arbetssätt och fördjupad förståelse.
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• Effektiva professionella lärgrupper karaktäriserades  av 
att
– lärarna stimulerades till ny fördjupad förståelse och till att 

undersöka hur denna förändrade förståelse skulle kunna 
omsättas  praktiken 

– undersöka vilka effekter nya arbetssätt fick på elevernasundersöka vilka effekter nya arbetssätt fick på elevernas 
lärande. 

– Kollektivt ansvarstagande för elevernas lärande ersatte ett 
individualistiskt synsätt med autonoma lärare.

• Överensstämmelse mellan lärdomar och forskning samt 
policy.

• Aktivt skolledarskap. 
– Effektiva skolledare gav ett aktivt stöd till lärarna lärande och 

d lt d l i i lä d t jäldeltog delvis i lärandet själva. 
– De skapade organisatoriska förutsättningar för lärarnas 

lärprocesser och utvecklande en lärandekultur på skolan. 
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Pedagoger och skolledare som huvudaktörer i denPedagoger och skolledare som huvudaktörer i den 
vetenskapliga kunskapsbildningen. Hur?
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Utifrån initierad 
förändring

Skoleffektivitets

Helhetsidé
Vision

Skoleffektivitets‐
perspektivet

Verksamhetsidé

? ? ?
Skolförbättrings‐

kti t
Skolutvecklings‐

kti tPedagogiska
erksamheten
!  ! ! ‐>?

perspektivet perspektivet

Inifrån initierad 

Utvecklings‐
i i

Arbets‐
organisationen

förändring

organisationen
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Hur synliggör skolan sina lärdomarHur synliggör skolan sina lärdomar 
om det goda lärandet? 



Utifrån initierad 
förändring

Skoleffektivitets

Helhetsidé
Vision

Skoleffektivitets‐
perspektivet

Verksamhetsidé

? ? ?
Skolförbättrings‐

kti t
Skolutvecklings‐

kti tPedagogiska
erksamheten
!  ! ! ‐>?

perspektivet perspektivet

Inifrån initierad 

Utvecklings‐
i i

Arbets‐
organisationen

förändring

organisationen
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Varför agerar vi inte i enlighet med 
å lä d ? Li i i å d ?våra lärdomar? Litar vi inte på dem?

• Kvalitetsredovisningen?
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Gemensamt 

Ta del av  
befintlig 
kunskap

Definition av problem 
eller lärområde

skapa kunskap

Lärprocess

• Föreläsning

eller lärområde

Skaffa ett tillförlitligt 
underlagFöreläsning

• Böcker 
etc.

Se mönster

underlag

Föreställningar
• förståelse
• lärdomar

Förstå varför 
mönstret ser ut som 
det gör lärdomar

lärdomar

Hinder

Handling Hur man kan utpröva 
dessa lärdomar i 

praktiken

• Organisatoriska hinder 78%

• Arbetsbelastning 73%

• Bristande egen förmåga 31%

• Bristande stöd från skolledningen 28%

• Negativ inställning bland 
arbetskamrater 24%

• Oro för kvalitetskontroller 21%
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TipsTips

Goda exempel
- +? !

Förståelsefördjupande 
lärprocess

Tillämpningsinriktad 
lärprocess

Fördjupad 
förståelse av 

lärprocess lärprocess

problemets 
natur
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ArbetstillfredsställelseArbetstillfredsställelse
(Herzberg 1966)Nöjd

Motivationsfaktorer

Arbetet i sig

0

Arbetet i sig

Hygienfaktorer

Företagspolicy

Ledning och administrationLedning och administration

Kontroll

Lön

A b t iljö  Arbetsmiljön Missnöjd
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Helhetsidé
Vision

Verksamhetsidé

å ligger till grund

? ? ?
Pedagogiska

k h

påverkar 
utformningen 
av

ligger till grund 
för lärandet
i 

på erkarverksamheten
!  ! ! ‐>?

stabiliserar

påverkar
förebygger 
och åtgärdar 
störningar

störningar = 
utvecklingsbehov

stabiliserar 
och påverkar vägleder

och utvecklar

Utvecklings‐
organisationen

Arbets‐
organisationen

påverkar utformningen av

skapar förutsättningar för

påverkar utformningen av
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Utifrån initierad 
förändring

Skoleffektivitets

Helhetsidé
Vision

Skoleffektivitets‐
perspektivet

Verksamhetsidé

? ? ?
Skolförbättrings‐

kti t
Skolutvecklings‐

kti tPedagogiska
erksamheten
!  ! ! ‐>?

perspektivet perspektivet

Inifrån initierad 

Utvecklings‐
i i

Arbets‐
organisationen

förändring

organisationen
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HelhetsidéHelhetsidé
Förslag till verksamhetsidé för förskolor och skolor i g

Göteborgs stad (formulerad på central nivå):

• Inre motivation och lust att lära att varje• Inre motivation och lust att lära - att varje 
barn/medarbetare känner att det är roligt, intressant och 
utmanande i skolan. 
D l kti h t tt j b h d b t h• Delaktighet – att varje barn och medarbetare har en 
reell möjlighet att påverka hela sin situation i 
förskolan/skolan genom att vara medskapande. 

• Helhetssyn - utifrån sammanhanget känner varje 
barn/medarbetare sig utmanad att skaffa sig kunskap för 
att förstå och påverka sin omvärld och dess delar.p
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Beslutssystem

Arbetsorganisationen

Informationssystem Uppföljningssystem 

Beslutssystem 

Lokaler

Tjänstefördelning  

Ordningsregler

Budget   

g g

Schema
Belöningsssystem

SmåSmå 
belöningar Stora 

belöningar

Leder till Leder inte till

Förändringar av föreställningar
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Utvecklingsorganisationen

Lärande besök
Fördjupad 
fö tå l

LärgrupperLärande besök

Lesson studies

förståelse av 
vardagsproblemen    

Lärande 

Aktionslärande
Skapa nya lärdomar 
om lärande och 
undervisning

samtal

Ut d

Forskningscirklar

undervisning Utmanande 
möten
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