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1. Vilken av de här strategierna hos rektor har starkast 
effekt på elevers lärande? (Robinson et al 2009) 

1. Skapa ordning och studiero 
2. Skapa målbilder 
3. Vara engagerad i lärares lärande 
4. Budget i balans



2. Vilken av de här faktorerna har en starkare positiv 
effekt på elevers lärande än elevers socioekonomiska 
bakgrund? (Denoël et al. 2018) 

1. Lärarledd undervisning 
2. Undervisning som anpassas efter elever 
3. Undersökande elevstyrd undervisning 
4. Antalet lektionstimmar



3. Vilken är den viktigaste kvalitén i en fungerande 
resultatstyrd organisation? (Kusek & Rist 2004) 

1. Ingen rädsla 
2. Tydlig målbild 
3. Bra uppföljning 
4. Intensiv kommunikation



4. Vilket är det viktigaste mindsetet hos en bra rektor? 
(Kaser & Halbert 2009) 

1. Ordning och reda 
2. Tydligt fokus på uppdraget 
3. Driven av moral 
4. Skapar tillit



5. Vilken av de följande finns inte stöd för i forskning att 
det är viktigt vid professionell utveckling? (Timperley et 
al. 2007) 

1. Frivillighet 
2. Tid 
3. Kollegiala möten 
4. Expertmedverkan



6. Vilket av följande alternativ menar statssekreterare Erik 
Nilsson är det viktigaste styrmedlet i offenlig sektor? 
(Hans blogg 2018) 

1. Frågan: Hur går det? 
2. Tydlig och kommunicerad målbild 
3. Genomtänkt implementering och noggrann 
uppföljning 
4. Beslut





Spiral of Enquiry

• Hudik i veckan





Hur har våra elever det, egentligen? 
Hur vet vi det? 

Varför spelar det roll? 

Vad kan ha störst effekt?

Vad har gett upphov till situationen 
och hur har vi bidragit?

Hur har våra elever det egentligen?

Vad behöver vi lära oss?  
Hur ska vi lära oss det?

Vad kan vi göra som skapar 
meningsfull förändring?

Har vi gjort tillräcklig skillnad?  
Hur kan vi veta det?



4 Frågor

• Kan du namnge två personer på det här stället som tror 
att du kommer att lyckas i livet?


• Vad lär du dig och varför är det viktigt?


• Hur går det för dig med ditt lärande?


• Vilket är ditt nästa steg/Vad ska du göra sedan/Vad ska 
du fortsätta med?



Ett exempel
• Ett utforskande team använde enkäter, intervjuer och 

lärarobservationer – liksom data för intaginingspoäng och 
slutbetyg – för att samla information om elvernas attityder 
och erfarenheter av skolan och sitt lärande. En fjärdedel 
av eleverna kunde inte identififiera två vuxna i skolan som 
trodde de skulle lyckas i livet. Överväldigande (87 %) av 
eleverna i en gymnasieskola lämnade svar som berättade 
att de kände sig oengagerade, alienerade, kämpande eller 
frånkopplade.


• Det var en gymnasieskola med höga resultat och hög 
närvaro.



Spiral of Enquiry Vs Timperley

Vilka kunskaper behöver 
våra elever för att nå 

målen?

Vilka kunskaper behöver 
vi  som lärare?

Fördjupade kunskaper 
om och metoder

Nya inlärningserfarenheter

Vad blev resultatet?

+ Frågorna



Utmaning för ledarskapet

Hur skapar vi förutsättning för 
vuxnas nyfikenhet och engagemang 

så vi kan nå hög kvalitet och 
likvärdighet för alla?



Varför är det viktigt med en 
gemensam målsättning? 

Vad upplever ni som 
viktigt, på riktigt?



Upplevda, Engagerande, 
Nödvändiga och Tuffa 

Heartfelt, Animated, 
Required and Difficult



Lärare

Visa din egen nyfikenhet genom att 
dela dina egna intressen och 

passioner





4 Frågor

• Kan du namnge två personer på det här stället som tror 
att du kommer att lyckas i livet?


• Vad lär du dig och varför är det viktigt?


• Hur går det för dig med ditt lärande?


• Vilket är ditt nästa steg/Vad ska du göra sedan/Vad ska 
du fortsätta med?





• Länder som vill skapa mer effektiv proffessionell 
utveckling för lärare bör öka mängden och variationen av 
skolinbäddade aktiviteter såsom mentorskap och 
coachning, nätverk av lärare som lär tillsammans, och 
stöd till forskningssamverkan och problemlösning bland 
lärare. Professionell utveckling såsom konferenser, 
seminarier, kurser och workshops, i synnerhet de som 
äger rum utanför den skola där lärarna är anställda bör 
begränsas, eftersom de är förknippade med låga nivåer 
av rapporterad effekt på undervisning (OECD 2015).



Kim Shildkamp

• Motståndare är bra att ha med i ett förändringsteam.



Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå
De görs Elevers reaktioner 

diskuteras sällan. 
Ytliga förändringar 
diskuteras.

Observationernas 
fokus utvecklas 
gemensamt och 
lärares lärandemål 
integreras med hjälp 
av på förhand 
beslutade 
effektivitetskriterier, 
däribland elevernas 
reaktioner. 
Uppföljningssamtal 
fördjupar förståelsen 
och det vidare 
förändringsarbetet.

Klassrumsobservationer



Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå
Formella eller 
informella 
bedömningar av 
elevers lärande utan 
att diskutera 
undervisnings-
metoder.

Formell bedömnings-
information 
kombineras med 
informell information. 
Obekräftad 
information om 
undervisningsmetod
er används.

Systematisk 
information om 
undervisnings-
metoder är en 
central del av 
tolkningsprocessen.

Bedöma effekten på eleverna



Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå

Lärarna får själva 
avgöra om de ska 
fortsätta och 
bestämma fokus för 
detta. Status quo 
utmanas inte.

Fortsatt medverka 
förutsätts men ingen 
fördjupning sker. 
Experter utifrån kan 
anlitas men dessa 
utmanar inte 
tillräckligt.

Den fortsatta 
medverkan bidrar 
hela tiden tillätt 
utmana nuvarande 
antaganden och 
utveckla nya 
kunskaper och 
färdigheter. 
Fördjupningen är en 
central del av den 
fortsatta 
utvecklingen.

Riktningen av nästa cykel



Vilka kunskaper behöver 
lärare och elever för att nå 

målen? Vilka kunskaper behöver vi  som 
ledare

Fördjupade kunskaper om 
och metoder inom 

ledarskap

Nya inlärningserfarenheter 
för lärare och elever

Vad blev resultatet?



Permanent förändring i 
tänkande och/eller beteende



Om inte fortbildningen leder till 
förändrad klassrumspraktik 
kommer den aldrig att leda till 
något nytt lärande hos eleverna.



PL
Lärare tolkar 

och 
använder

Förändringar 
eller inga 

förändringar

Resultat: 
Positiva 
Neutrala 
Negativa

Undervisning
Elever tolkar och 

använder

s. 80



lektion

Engagera

Dekonstruera

Undervisa – 
kollegor observerar

Analysera 
Didaktik och 

innehåll

Modifiera/anpassa

Elevers 
lärande

Uppgifter 
Individuellt/

grupp/helklass 
Förklaring 
Lärarledd 
diskussion 

Engagemang 
Repetition

KlassrumspraktikSkolpraktikDidaktik-rutiner

Ledarskap 
• Tid 
• Förbättrad 

fortbildning 
• Mer planeringstid 
• Ändade 

undervisningsrutin
er

Normer 
• Tillit 
• Kollektivt ansvar 
• Samarbete 
• Undersökande 

tankesätt

Kollegiala rutiner 
• Lektionsdesign 
• Sambedömning 
• Resultatanalys 
• Lektionsobservatio

ner

Strukturer 
• Tillit 
• Kollektivt ansvar 
• Samarbete 
• Undersökande 

tankesätt Nested Learning Systems for the Thinking Curriculum 
Lauren B. Resnick EDUCATIONAL RESEARCHER 2010 39: 183 DOI: 10.3102/0013189X10364671

Mätningar och 
analys

Rytm?



Att lära sig något är arbetsamt 

Utan att det är en gemensam strävan 
och ett gemensamt åtagande är det 
nog inte rimligt att tänka sig att man 

faktiskt gör någon skillnad. 

Vi och vårt istället för de och dem.



• Day och Leithwood (2007) beskriver det som att 
passionen de såg hos framgångsrika rektorer var 
förknippad med den rättvisa och förståelse som 
dessa rektorer visade i det dagliga umgänget. 


• Hur de arbetade nära sin personal och sina elever, 
visade humor och lekfullhet och uppmuntrade 
lärare och elever att lära på nya sätt och och alla 
omkring dem att tillsammans ta kollegialt ansvar för 
lärandet i organisationen. 



• Uppföljningen av metoderna och dess inverkan 
på eleverna handlar, ur detta perspektiv, alltså 
inte om att kontrollera att lärare följer kraven på 
att använda nya metoder i sin undervisning, utan 
snarare om att ta reda på vad de behöver lära 
sig i framtiden. Genom att pröva saker i 
praktiken, och kontrollera hur eleverna reagerar 
annorlunda, fördjupas deras lärande.



Presentation av dilemman

• Vilka vill diskutera vilket dilemma?


• Återsamling och fortsatt diskussion



Kirtman & Fullan
• utmanar det nuvarande läget. 

• bygger förtroende genom rak kommunikation och  
förväntningar.  

• skapar en gemensamt ägd plan för framgång.  

• fokuserar på gemenskap framför självständighet.  

• har en stark känsla för att det är bråttom att förbättra.  

• har överlåtelse till förbättring av sig själv och organisa-  
tionen.  

• bygger externa allianser och partnerskap. 



”Hon sätter sig själv i samma position” 



”genom att fråga och observera djupare kom man fram 
till en bättre förklaring och kunde därför göra en bättre 
insats”



EVIDENSBASERADE SAMTAL
EARL & TIMPERLEY (2008) PROFESSIONAL LEARNING CONVERSATIONS – CHALLENGES IN USING 

EVIDENCE FOR IMPROVEMENT. SPRINGER.

Relevant forskning



”En vana att undersöka sina övertygelser.”

”Tänkbara” och ”utforska” inte fastställa.



KÄNNETECKEN PÅ PROFESSIONELLA LÄRANDE SAMTAL

• Analys - Vilka indikationer finns på att barnens/
elevernas kunnande/lärande 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?

JAN HÅKANSSON



Observationer
Direkt koppling till ett specifikt problem/mål


Överenskommet fokus.


Utifrån forskning/litteratur man kommit överens 
om


Främja lärande eller uppfylla krav? Bra exempel s.
84-85. Otydlig ledare.

Lärande partnerskap ska inte innehålla obehagliga överraskningar



Hur vet ni att ert professionella 
lärande har någon effekt?



Genom att tillsammans fastställa kriterierna för 
effektiva undervisningsmetoder och diskutera 
slutsatserna av observationerna kan man fördjupa 
den kollektiva kunskapen om specifika metoder (s.
85-86).



Konkret Olika former av kompetensutveckling där 
kollegor genom strukturerat samarbete 
tillägnar sig kunskaper ur ett brett 
kunskapsbegrepp som också innehåller 
förmågor och färdigheter, i den dagliga 
praktiken.

Vilka kunskaper behöver 
eleverna för att nå målen?

Vilka kunskaper behöver vi 
för att nå de målen? 

(Lärarnas undersökningar)

Fördjupade kunskaper och 
metoder

Nya inlärningserfarenheter 
för eleverna

Vad blev resultatet?

Nya roller,  
Lärande händelser,  

organisationsrutiner, 
verktyg. 

Instruktivt 
Reflekterande 

Aktivt 
Kollegialt 

Tid
Analys 
Konstruktiv kritik 
Utmaning



G
e m

e n s a m
t  m

å l



Experthjälp

Katalysator under tolkningsprocessen


Utmana sociala normer


Hur ser ni på det?


Hur gör ni?



Principals were also expected to observe classroom instruction regularly 
to look for the implementation of the inquiry-oriented text and the 
curriculum framework and to provide teachers with feedback on their 
instruction. 


The teachers indicated that most principals continued to observe 
instruction regularly. 


Similar to the previous year, teachers also reported that principals’ 
feedback tended to focus on easily observable elements of instruction 
(e.g., objectives posted, presence of word walls) and on the extent to 
which students were engaged in the lesson. 


In addition, the majority of teachers reported that their principal used a 
generic observation form that was not specific to mathematics. 


There was therefore little if any improvement in the practice of observing 
instruction and giving feedback from the previous year, and the feedback 
that teachers received failed to communicate expectations that were 
consistent with the district’s theory of action. 

Paul Cobb & Kara Jackson (2012): Analyzing Educational Policies: A Learning Design Perspective, Journal of the Learning Sciences, 21:4, 487-521  



Ändrade kunskaper

Ändrat beteende

Du/ni (obs) vill

Vi och vårt inte de och deras



Lärare som expert på att 
anpassa undervisning

Kunskap om stoffet och hur 
man undervisar


Lesson study


Publika lektioner



Lektionsutformning

Förtest
Lektion

Filmas
Eftertest

Diskussion och analys

Dokumentation



DISKUSSIONSFRÅGOR

• 	Varför är det viktigt att fråga vidare innan du svarar 
snabbt? 


• 	Hur tänker du kring klassrumsbesök? 


• 	Hur ser du på att själv bli observerad i din ledarskapsroll? 





Det nya allmänna rådet

• Ger möjlighet till diskussion om undervisning utifrån 
betoning på syfte och centralt innehåll (läs 
ämneskunskaper) och kritiken mot matrisanvändning.


• Ger möjlighet till diskussion om betygssättning utifrån 
lärarprofessionens starkt framskrivna roll i dess praktik.





Syftet

• Läraren planerar och genomför undervisningen med 
utgångspunkt i syftet. 



CI

• Det centrala innehållet anger vilket obligatoriskt innehåll 
som undervisningen ska behandla. De olika delarna av 
det centrala innehållet kan få olika mycket utrymme och 
kombineras på olika sätt utifrån ämnets eller kursens syfte 
vid planeringen av undervisningen. 



KK
• Läraren använder kunskapskraven som ett verktyg för att 

bedöma elevens kunskaper vid betygssättningen. 
Kunskapskraven är således inte mål för undervisningen 
utan medel för att sätta betyg. De är därför inte avsedda 
som grund för planering eller genomförande av 
undervisningen. 

Om undervisningen planeras, genomförs och följs upp enbart utifrån kunskapskraven 
riskerar fokus att flyttas från innehållet i undervisningen till hur eleverna kan visa sitt 
kunnande. I syftet och det centrala innehållet finns information om vad som är 
väsentliga kunskaper i ämnet och därmed hur undervisningen ska planeras. 



• Ibland används detaljerade bedömningsmatriser med uppdelade meningar eller 
delar från kunskapskraven för att värdera elevernas kunskaper i förhållande till 
kunskapskraven. 


• På liknande sätt som när lärare använder prov- och uppgiftsbetyg gör detta att 
sådana bedömningsmatriser blir mindre användbara för lärarens allsidiga 
utvärdering vid tiden för betygssättning. 


• Detaljerade matriser kan leda till att begränsade underlag ges samma vikt som 
mer omfattande underlag. 


• En sådan matris kan också göra att läraren på förhand tvingas dela upp 
undervisningen och bedömningssituationer i förhållande till varje del i de upp- 
delade kunskapskraven. 


• Detta riskerar då att begränsa lärarens möjligheter att vara flexibel och att 
anpassa sin undervisning efter elevernas behov och förutsättningar. En annan 
risk är att lärarens möjligheter att ge eleverna väl avvägd och framåt- syftande 
återkoppling begränsas. 



NP
• Att sätta betyg är att bedöma i vilken mån en elev har uppnått de 

kunskapskrav som finns för olika betygssteg i respektive ämne 
eller kurs. 


• Denna bedömning gör läraren i slutet av en termin eller efter 
avslutad kurs. 


• Av läroplanerna framgår att läraren vid betygssättningen ska 
beakta all tillgänglig information om elevens kunskaper och göra 
en allsidig utvärdering i förhållande till kunskapskraven.


• Om en elev har genomfört ett nationellt prov ska resultatet på 
provet särskilt beaktas när läraren allsidigt utvärderar elevens 
kunskaper vid betygssättningen.



• Ibland använder lärare betygsbeteckningar enligt betygsskalan A–F på prov 
eller uppgifter. Det finns inga bestämmelser som hindrar läraren från att göra 
detta, dock sätts betyg först i slutet av en termin eller en kurs. 


• Detta gör att betygsbeteckningar på enskilda prov och uppgifter är mindre 
ändamålsenliga för lärarens allsidiga utvärdering. Anledningen är att 
giltigheten och tillförlitligheten i en bedömning ökar ju större och mer 
varierat underlag läraren har tillgång till. Läraren får på så sätt en bättre bild 
av elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Det kan därför vara 
svårt att konstruera enskilda prov och uppgifter som gör det möjligt att 
värdera elevens kunskaper mot betygsskalan. 


• I de nationella proven görs visserligen detta, men där prövas en stor del av 
kurs- eller ämnesplanen och uppgifterna är utprövade i stor skala. En annan 
risk med prov- och upp- giftsbetyg är att eleverna kan tro att lärare med en 
enkel formel kan väga samman dessa till ett betyg i slutet av terminen eller 
kursen, det vill säga att betyget är ett medelvärde av de prov- och 
uppgiftsbetyg som eleven har fått fram till och med betygssättningen. 



Min tolkning
• Betygsättning är lärares område. 


• NP ska särskilt beaktas. 


• Skapa rutiner för ”kontroll” av överenstämmelse


• För samtal om det inte finns. 


• OBS det är inte ”fel” om överensstämmelse saknas, det betyder bara att 
något annat också beaktats.


• Systematiska avvikelser behöver noteras och analyseras.


• Man måste hålla i minnet att NP inte alltid är av samma kvalitet/
svårighetsgrad etc.



Nya ämnesplaner

• https://www.skolverket.se/undervisning/sa-arbetar-vi-
med-att-forbattra-kurs--och-amnesplanerna#Exempel



1. Betona faktakunskaper mer


Vår analys visar att formuleringar om målen i grundskolans kursplaner kan uppfattas som 
att faktakunskaper inte tillmäts tillräckligt stor betydelse. 


2. Anpassa det centrala innehållet


I vissa kurs- och ämnesplaner är det centrala innehållet väldigt omfattande, vilket kan 
skapa svårigheter att få tiden för undervisningen att räcka till. Konkretionsgraden varierar 
också mellan olika kurs- och ämnesplaner och i vissa ämnen är det centrala innehållet inte 
tillräckligt konkret. 


3. Tydliggöra skillnaden mellan årskurser och kurser i det centrala innehållet


Vår analys visar att det centrala innehållet i kurs- och ämnesplanerna inte tillräckligt väl 
visar den kunskapsutveckling som ska ske mellan olika årskurser och kurser samt mellan 
olika skolformer. 


4. Förbättra kunskapskraven


För att förbättra dagens betygssystem behöver kunskapskraven göras mindre omfattande 
och mindre detaljerade. Därmed kan man komma åt problemet att en elev kan få ett lägre 
betyg bara för att eleven inte har kunskaper motsvarande en viss del av ett kunskapskrav. 
Vi går också vidare med att undersöka om vi kan formulera kunskapskraven med mer 
ämnesspecifika begrepp och förmågor.



Vi vill revidera det centrala 
innehållet genom att

• ta bort delar som bedöms vara mindre centrala i ämnet, för stadiet eller kursen eller som är 
sammanfattningar av innehåll som uttrycks mer konkret i andra punkter


• precisera det ämnesspecifika där innehållet uttrycks på ett alltför likartat sätt i olika ämnen


• i högre grad anpassa innehållet efter stadium, skolform och undervisningstid eller poängomfattning


• tydligare visa på en progression mellan stadierna och kurserna


• minska konkretionsgraden där innehållet idag är alltför detaljerat


• konkretisera där innehållet idag är alltför generellt


• i högre grad konkretisera innehållet genom att beskriva aktiviteter eller sammanhang som är viktiga 
för ämnets karaktär, till exempel ”jämförelse av”, ”undersökningar av” eller ”i verkliga 
servicesituationer inom aktuellt yrkesområde”


• signalera att innehållet kan ha olika bredd eller djup i undervisningen genom att i vissa punkter 
använda uttryck som ”orientering”, ”översikt” eller ”fördjupning”.



Hur kan man använda det allmänna 
rådet och Skolverkets arbete kring 

ämnesplaner för utveckling av 
undervisning? 





Nästa gång

• Skolledare som lärande lärare. Kap 5 i Timperley och 12 i 
Kornhall.


• Uppgift: Funderingar på hur du/ni kan förflytta era 
dilemman. Konkreta handlingar/förändringar.


• Och göra halvtidsutvärderingen…



U T VÄ R D E R I N G
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