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         Samtal kring frågeställningen : 
 
Vad är skolutveckling för dig och vilken 
roll upplever du att du har i det arbetet 
på din skola? 
 
 



Skollagen 

• Varje skola ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete  
• Kvalitetsarbetet ska dokumenteras.  
• Ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
• Vad innebär det?  



Varför? 

• Skolexternt: Underlag för andra utanför skolan som vill bilda sig en 
uppfattning om en skolas verksamhet och kvalitet. 

• Skolinternt: Underlag för det egna lärandet om hur man kan bli allt 
bättre på att bidra till barnens lärande och utveckling.  
 



Vad? 

• Resultat: Ex: Meritpoäng, barnens lust att lära, 
Andel elever som efter gymnasiet väljer fortsatt 
utbildning på högskola 

• Inre effektivitet: Hög kvalitet till låg kostnad. Ex: 
Kostnad per meritpoäng 

• Yttre effektivitet: Producera det som kunden 
efterfrågar. Ex: Kund- eller brukarnöjdhet 

• Dynamisk effektivitet: Utvecklingspotential, 
kvalitetsarbetet 

 
 



Dynamisk effektivitet – en skolas utvecklingsförmåga 
• Bra system för att upptäcka ”problem”. 

• Medarbetarna vill lära och utvecklas. 

• Fokuserar det man kan påverka. 

• Gemensamt lärande. 

• Vägledande helhetsidé kopplad till uppdraget. 

• Ledare med god förståelse av vardagsverksamheten. 

• Genererar nya lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till 
elevernas lärande. 

• Undersöker i vilken grad man lyckas förverkliga sina lärdomar 
i praktiken. 

• Lärande på alla nivåer 



Enligt nya skollagen 

• ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 
barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 
lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. … 

• Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja 
barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” 
 
 
 



Ur grundskolans läroplan 

• Varje skolas utveckling 
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de 
nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. 
Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 
professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas 
kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten 
följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett 
sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal 
och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det 
omgivande samhället. 



Ur förskolans läroplan 
• Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas 

upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och 
skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, 
dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras 
lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och 
delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det 
behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och 
engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras 
samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. 

• Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 
verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så 
att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 
Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma 
om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, 
känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av 
utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All 
form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och 
föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. 



Ur gymnasieskolans läroplan 
Varje skolas utveckling 
Skolan ska sträva efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud 
och arbetsformer. 
Samarbetet med de obligatoriska skolformerna och med universitet och 
högskolor ska utvecklas liksom samverkan mellan gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska 
för invandrare samt kommunal vuxenutbildning. Skolan ska eftersträva 
ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all utbildning inom 
gymnasieskolan men av avgörande betydelse för yrkesutbildningens 
kvalitet. Skolan ska även samverka med hemmen när det gäller 
elevernas lärande och utveckling. Den dagliga pedagogiska ledningen 
av skolan och lärarnas professionella ansvar skapar förutsättningar för 
att skolan ska utvecklas kvalitativt. Skolans verksamhet måste 
utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Detta kräver att 
verksamheten ständigt prövas och att resultaten följs upp och 
utvärderas samt att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas. 



Skolförbättring handlar om…  

• Den dagliga verksamheten 
• Eleverna 
• Lärandet 
• Kontinuerlig utveckling av praxis 
• Balansen mellan det individuella och kollektiva 



När skolledare och lärare förbättrar verksamheten 
förefaller de att göra det de alltid gjort -     

    men bättre! 
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Kultur 

Kultur är av naturen en 
konserverande kraft.  
Den garanterar att morgondagen 
ser likadan ut som gårdagen. 

Kultur är av naturen en 
konserverande kraft.  
Den garanterar att morgondagen 
ser likadan ut som gårdagen. 
 



Den mest ”hälsosamma” kulturen 

Forskning har visat att skolor där lärare samarbetar i arbetslag har 
en ”bättre hälsa” och en större förbättringskapacitet än skolor 
där individualism råder. 



Inlåsningseffekter av kulturen och traditionen 

• Vi behöver uppmärksamma det dualistiska tänkandet i rätt/fel, 
sant/falskt, bra/dåligt som lätt kan låsa in våra tankar 



Viktigt att kartlägga och utmana skolors kulturer 

 
• Den individualistiska – varje lärare sköter sitt 

 
• Den balkaniserade – samarbete i små grupper med sina egna 

särintressen 
 

• Den påtvingade kollegiala – samarbete genom påbud av t.ex. rektor 
 

• Den samarbetande – lärare initierar och genomför själva 
förbättringar 
 
      (Hargreaves) 



En skolas infrastruktur   (Blossing, 2008, s.64f) 

Särboskolan: Lärare arbetar åtskilda från varandra. Var 
och en sköter sitt. Rutinmässigt arbete. Saknar vision. 
 
Den familjära skolan: Informella kontakter mellan lärare. 
Alla säger sig trivas. Utvecklingsinitiativ tas individuellt av 
lärarna. Rektor en i gruppen. Som mål att överleva en 
komplex verksamhet. 
 
Den professionella skolan: Lärarna uppfattar varandra 
mer som kollegor än som vänner. Stort utrymme för 
pedagogiska frågor. Tänker att problem löses bättre 
tillsammans än på egen hand. Fortfarande utrymme för 
individuellt initiativtagande och utvecklingsutrymme. 



Isbergsmodellen. Fritt efter Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005, s.30)  i Groth (2010, s.21) 

sr 

Struktur 
Resurser 
Regelsystem 
Mål, metoder 
Organisation 

Praxis 
Attityder 
Normer 
Värderingar 
Osynligt regelsystem 
Kollektiva försvar 
Myter 
Hjältar, helgon 

Formell 
(synlig) 
organisation 

Informell (dold) 
organisation 



En hållbar och framgångsrik skolutvecklingsprocess 
utmärks av: 

• Gemensamma mål som utgår från verksamhetens vardagsproblem 

• En tydlig organisation med ett lärandeorienterat ledarskap 

• En utvecklingsbefrämjande kultur 

• En gemensam förståelse av att förändring är en fortgående process 

som sker över tid 



Skapa en organisations-struktur 
som gynnar lärande 
och som ger plats för 
reflektioner 



Reaktiv verksamhetskultur 
http://www.skl.se/artikel.asp?A=4397&C=1020  
 



Skapar en 

Beroendekultur 



Proaktiv verksamhetskultur 
http://www.skl.se/artikel.asp?A=4397&C=1020 
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utvecklat strategier för feedback. ..uppdraget klart för sig och ser samverkan som en naturlig del av arbetet.Den kollektiva kunskapsbas som byggs blir ett viktigt bidrag till det förebyggande arbetet.



Skapar en 

Ansvarskultur 



INNEHÅLL 
- att skapa mening 
- att förstå 
- att bemästra 
 
Kunskap 
Förståelse 
Färdigheter 

DRIVKRAFT 
- att mobilisera 
mental energi 
 
Motivation 
Känslor 
Vilja 
 

SAMSPEL 
 
Handling 
Kommunikation 
Samarbete 

Innehållsdimensionen 
Olika typer av lärande 
 
Kumulativt – mekaniskt 
Assimilativ – adderande 
Ackommodativ – överskridande 
Transformativ – en förändring av 
”jaget” 
 

Samspelsdimensionen 
Olika samspelsnivåer 
 
1. Perception – förmedlade sinnesintryck 
2. Förmedling – någon skickar ett 
´´budskap 
3. Upplevelse – en aktiv mottagare  
4. Imitation – härma, efterlikna 
5. Verksamhet – målinriktad aktivitet dit 
    man sökt sig på eget initiativ. 
6. Deltagande – en verksamhet som 
    präglas av en hög grad av medin- 
    flytande och delaktighet 

För att uppnå ett ackommodativt eller transformativt lärande måste 
lärandet organiseras utifrån någon av de tre högsta samspelsnivåerna  

Lärandets tre dimensioner 

Från 
Knud Illeris 
”Om lärande” 



Skoleffekter på elevers motivation och utveckling 
Professort Joanna Giota  

Göteborgs universitet 
 

• Inre och yttre motivation 
• Instrumentellt eller humanistiskt perspektiv 
• Påverkan på resultaten 
• Påverkar skillnad i resultat mellan pojkar och flickor 
• Påverkar livskvalitet på lång sikt 

 



Utifrånmotivation Inifrånmotivation 
 

Reducera yttre stimuli för elever med 
koncentrationssvårigheter 

Hjälpa eleverna att utveckla inre 
strukturer så att de kan reducera 
mängden av yttre stimuli 

Betygsmotiverade elever Lärandemotiverade elever 

Utgå från varje skolämnes inre egna 
logiska ordning när man organiserar 
elevernas lärprocesser 
 

Utgå från och knyta an till elevernas 
föreställningar när man organiserar 
elevernas lärprocess. Dvs. att möta 
eleverna där de befinner sig i sitt 
tänkande 

”Vi arbetar med detta för att vi har 
kommit dit i boken” eller ”för att 
fröken har sagt det”. ”I kursplanen står 
det att…” 

”Jag arbetar med detta för att jag 
behöver bli bättre på att…” eller ”Jag 
undrar över…” 



      Utifrån  Inifrån 
Eleverna ska komma ihåg färdiga 
lösningar och strukturer som 
formuleras av andra 
 

Utveckla elevens förmåga att upptäcka 
mönster och skapa strukturer  
 

Ställa höga krav och ha höga 
förväntningar på eleverna 
 

Se till att eleven ställer höga krav och 
har höga förväntningar på sig själva 
 

Ha tydligt formulerade regler och 
normer för eleverna  
 

Arbeta med elevens gemensamma 
inre värdegrund 
 

Ansvar = att fullgöra eller utföra en 
ålagd arbetsuppgift 
 

Ansvar = att ta egna initiativ 
 

Belöna framsteg genom yttre 
belöningar 
 

Betona den inre tillfredsställelsen 



      Utifrån  Inifrån 
Kontrollerande utvärdering, inspektion 
 

Utvärdering som underlag för eget 
lärande 
 

Tillföra energi utifrån 
 

Energin kommer inifrån eller från 
situationen 
 

Beordra förändringar i görandet 
 

Skapa utmanande möten. Förändrad 
förståelse leder till förändring av 
görandet 
 

Utföra 
 

Skapa 

Få kunskap Nå eller skapa kunskap 



Samma resultat med olika grund 

 
• Vi vill få barnen att sluta slåss. 

 
• Vi vill få barnen att sluta vilja slåss. 



Lärteorier 

• Behaviorism 
• Kognitivism 
• Konstruktivism 
• Socialkonstuktivism 



Effekter på elevers motivation och utveckling 
 
 

Growth mindsets 
  

Utvecklingsteorin 
Helhetsidé 
Självtorier     

utvecklas om man får utvecklas om man får 

Återkoppling 
Som innebär att man 
värderar: 
  
Personen som helhet 
eller vissa 
egenskaper 

Återkoppling 
Som innebär att man 
värderar: 
  
Kraftansträngningen 
Strategi eller arbetssätt 

    

Innebär att begåvning och 
uppsättningen  av egenskaper är 
medfödda och för svåra att 
förändra 

Innebär att begåvning och 
andra egenskaper utvecklas 
genom lärande och 
ansträngning 

Carol Dwecks 
teorier översatta av 
H-Å Scherp 

Leder till prestationsmål 
och 
hjälplöshetsreaktioner 
vid motgång 

    

Leder till lärandemål och 
bemästringsreaktioner vid 
motgångar 

      
Vill inte hjälpa 
andra. 
Vill vara bäst. 
Kan inte 
misslyckas – 
visar hellre att 
de inte gjort 
något 

Samarbetar 
gärna. 
Hjälper andra. 
Ser inte det 
som en risk att 
förlora något 
själv 

Fixed mindsets 
  

Stabilitetsteorin 

Fixed mindsets 
  

Stabilitetsteorin 



James Nottingham 
Utmanande undervisning i klassrummet 

• Jag trodde att lärare bara berättade för elever vad som är rätt och 
vad som är fel, Punkt slut! 

• När ovanstående ”sanning” kom på skam började Nottingham tänka 
annorlunda. Med stöd i forskning såsom Carol Dweck, John Hattie 
arbetar han med att utmana sina elever att tänka djupare, 
skickligare och mer logiskt med hjälp av strukturerade 
klassrumsdialoger utifrån följande: 
– Återkoppling 
– Ansträngning 
– Utmaning 
– Reflektion 
– Självkänsla 

 



Återkoppling 

• Återkoppling är den enskilt mest prestationshöjande faktorn 
» John Hattie 

 

• Feedback should provide information that helps move 
pupils toward their learning objectives. 

• Feedback must relate to a set task or to the process of 
learning. 



Ansträngning 

• Medelmåttan som anstränger sig når längre än den begåvade som 
inte anstränger sig 

» Baltasar Gracián y Morales 

• Pupils apply themselves when they pay close attention to their 
learning and persist in their efforts. 

• How much they apply themselves is often a product of the value 
they place on the goal, multiplied by the level of expectation they 
have of achieving the goal. 
 



Utmaning 

• Vi behöver mer utmaning och mindre undervisning eftersom det är 
genom utmaningar man växer till kropp, själ och sinne 

» Matthew Lipman 
 
 

• Challenge underpins all of the other factors. 
• It involves helping people to overcome difficulties 

intrinsic to a task or that the teacher has set for a 
purpose. 

 
 



Reflektion 

• Skolan bör alltid ha som mål att ungdomar ska lämna 
den som harmoniska personligheter, inte specialister. 
Utvecklingen av en allmän förmåga till självständigt 
tänkande och omdöme bör alltid sättas främst 

» Albert Einstein 
 

• To teach thinking is to help children develop capacities, 
powers of judgement, and practical wisdom. 



Självkänsla 

• En ädelsten kan inte poleras utan friktion – inte 
 heller kan en människa förfinas utan prövningar 

» Kinesiskt ordspråk 
 
 

• Self-esteem involves confidence, self-worth and the personal 
resources for working through setbacks. 

• According to Maslow’s Hierarchy of needs, there is a lower form of 
self- esteem involving recognition by others, status and even fame, 
whereas a higher form of self-esteem involves inner strength and 
independed thought 

 



Att arbeta med begrepp enligt James Nottingham 
• Enligt ett (social)konstruktivistiskt sätt att se på undervisning: 

– Lärande är sociala samarbetsinriktade aktiviteter 
– Sociala konstruktioner hör samman med ”verkligheten” 
– Konstruktivism lägger större vikt vid lärandets sociala kontext än 

vad som sker i traditionella didaktiska undervisningsmetoder 
– Lärandet utförs snarare av än för eleverna 

 
• Ett av de främsta styrkorna är att eleverna fördjupar sin 

förståelse av olika begrepp tillsammans (som när ni gjorde en 
föreställningskarta kring begreppet ledarskap) 

 



Testa själv! 
Egna reflektioner om socialkonstruktivism  James Nottingham 

1. Reflektera över hur du tolkar begreppet utmaning 
2. Identifiera tre viktiga kännetecken för utmaning 
3. Fråga dina kurskamrater vad de tycker är de viktigaste aspekterna 

av utmaning 
4. Tillsammans med kurskamraterna skapar en heltäckande 

beskrivning av utmaning som kan användas som stöd i en 
utmanande undervisning 

5. Fundera över skillnaden mellan din ursprungliga definition av 
utmaning och den som har skapats genom social konstruktivism 
med dina kurskamrater 



Lektionstips James Nottingham 

1. Kultur (ex. Hur många kulturer kan en person tillhöra?) 
2. Drömmar (ex. Hur skiljer sig drömmar från tänkande?) 
3. Rättvisa (ex. Skulle det vara rättvist att behandla alla på samma 

sätt.) 
4. Utveckling och förändring (ex. Finns det något som inte antingen 

utvecklas eller förändras?) 
5. Hjältar (ex. Måste hjältar vara självuppoffrande?) 
6. Identitet (ex. Vilka är mina viktigaste sidor?) 
7. Kunskap (ex. Varför är att känna till något inte detsamma som att 

känna någon?) 
8. Bevis och indicier (ex. Vad är det för skillnad mellan bevis och 

indicier) 
9. Verklighet (ex. På vilka sätt är leksaker eller spel verkliga?) 
10. Form (ex. Har abstrakta begrepp som ”idéer” någon form?) 



• www.challenginglearning.com 
 

http://www.challenginglearning.com/


 1 år – 19 år perspektivet 

Universitet 
Högskola Gymnasie- 

skola Grund- 
skola 

” Livets skola utanför skolan” 

NYCKELORD : KONTINUITET OCH DET INDIVIDUELLA BEMÖTANDET 



Hur får man elever att uppmärksamma och utveckla 
kvaliteten i sitt arbete? 
• Sadler menar att förståelsen för kvalitet är nära förbunden med 

förmågan att bedöma kvalitet. Därför måste barn/elever få tillfälle att 
bedöma arbeten för att utveckla förståelsen för kvalitet. 

• Fyra områden i undervisningen som är värda att uppmärksamma: 
1. Samtalet mellan barnen-eleverna i storgrupp. Där alla är delaktiga i 

samtalet på lika villkor. Tillsammans utforskas frågeställningar så att 
alla förstår. Det är inte bara läraren som kommer med svaret. 

2. Respons med kvalitet. Att ge både kommentar och omdöme/betyg på 
ett arbete gör att kommentaren ignoreras. Att få bästa effekt för lärande 
är att ge kommentar utan omdöme/betyg. (Butler, R (1998) British 
Journal of Educational Psychology, 58, 1-14) 

3. Själv- och kamratbedömning.  
4. Formativ användning av summativa prov. Elever i grupp får granska 

och samtala kring anonyma elevers prov 
 
 



Teorier och erfarenheter kring det specialpedagogiska 
arbetet. En lärares perspektiv. 

• Åke Malmeling  
• http://film.kau.se/2010/09/20/aterkopplings-betydelse-for-den-inre-

motivationen-att-lara 
 

http://film.kau.se/2010/09/20/aterkopplings-betydelse-for-den-inre-motivationen-att-lara
http://film.kau.se/2010/09/20/aterkopplings-betydelse-for-den-inre-motivationen-att-lara




Best respektive next practice 

• Att vara bäst innebär bara att de andra är sämre. Man kan bli bäst 
eller fortsätta att vara bäst om man ser till att andra inte utvecklas 
och blir bättre. Är man bäst kan man slå sig till ro, bevaka sin 
position och vila på sina lagrar. 

• Om man har ambitionen eller målet att ständigt bli bättre oavsett hur 
bra man är, då utgör andras utveckling inte något hot. Man kan 
istället hjälpa varandra att bli allt bättre. 



Sir Ken Robinson igen 

• If you´re not prepared to be 
wrong, you`ll never come up 
with anything original. 

 
• http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U
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