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PEDAGOGISK	LEDNING	OCH	
LEDARSKAP	
•	Utvärdering	av	föregående	VP	

•	Skapandet	av	ny	VP	

•	Kund	och	kvalitet

Måluppfyllelse  
•	Uppföljning	av	plan	för	ökad	

måluppfyllelse.		

•	Kund,	kvalitet,	ekonomi	&	

personal

Måluppfyllelse  
•	Analys	och	plan	framåt	för	

arbetet	med	måluppfyllelse	

•	Kund,	kvalitet

Måluppfyllelse  
•	Uppföljning	av	plan	för	ökad	

måluppfyllelse.		

•	Förutsättningar	för	nästa	läsår	

(söktryck,	klasser,	ekonomi	&	personal)	

•	Kund,	kvalitet,	ekonomi	och	personal

Tänk	Svedberg

BOKSLUT			

Jan.

UPPFÖLJ	

maj	

RISK 
•	viktigt	med	

balans	kort-	och	

långsiktigt.	

Åtgärdande	och	

främjande.	

ALLMÄNT:	Alla	perspektiv	
på	alla	möten.			

Men	skolorna	äger	sin	analys	

själv.	Väljer	vad	de	vill	analysera	

utifrån	variation,	mönster	och	

det	som	fångar	deras	

uppmärksamhet.	Positivt	och	

negativt.	

•	Kvalitativa	och	kvantitativa	

data.		Resultatdata/Processdata	

/	Strukturdata

Analysunderlag	för	kund	och	kvalitet:	
- T:	Trygghet	(PN,	spindelnät	program/

skola)	

- L:	Måluppfyllelse	på	årsbasis		

(HYPERGENE	olika	nivåer	skola,	ämnes,	

program,	K/T,	modersmål)	

- L:	Genomströmning	(SIRIS-data)		

- L:	EHT-processen	(Stödfrågor?	FFÅ-

mallen?)	

- D:	Delaktighet	(PN,	enkät,	Spindelnät)		

- +	eget	material	(enkäter,	
kursutvärdering)		

Analysunderlag	för	kund	och	kvalitet:	
- Närvaro	(Vklass	->	Hypergene)	

- Screeningresultat	

- Överlämningar	och	välkomstsamtal		

- Hälsosamtal	

-		Hittills	uppnådda	mål	(Vklass	–>	Hypergene)	

- EHT-processen	

- Avhopp	(varför?	Trygghet	och	trivsel)

Uppföljning	av	planen	för	måluppfyllelse	
(novemberplanen):	
- Eget	underlag	(indikatorer)	utifrån	

analysmötet	i	november.	

Uppföljning	av	planen	för	
måluppfyllelse	(novemberplanen):	
- Eget	underlag	(indikatorer)	utifrån	

analysmötet	i	november.	





• The importance of winning over hearts and 
minds cannot be over-emphasised; teachers will 
seldom be fully engaged with and committed to 
‘new’ or ‘different’ forms of practice – including 
ideas and ideologies – unless they perceive 
them as potential improvements (even if only 
partially) to existing practice,…

Evans, Linda (2014) Leadership for professional development and learning: enhancing our understanding of how teachers develop. 
Cambridge Journal of Education, 2014. Vol. 44, No. 2, 179–198.
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Kusek & Rist

• Varför?

• Känna delaktighet

• Aldrig mäta mer än man behöver

• Ingen rädsla



Guskey

• Goda utvärderingar är resultatet av en genomtänkt 
planering, förmågan att fråga bra frågor och en 
grundläggande förståelse för hur man kan hitta 
relevanta svar. På många sätt är det bara en förfining 
av vardagligt sunt förnuft. Goda utvärderingar ger 
information som är sund, meningsfull och tillräckligt 
pålitlig för att man ska kunna fatta genomtänkta och 
ansvarsfulla beslut om fortbildningsprocesser och 
dess effekter



Mät inte för mycket
• Operationalisera den arbetsteori man har

• Vara specifik

• Ha ett formativt värde

• Meningsfullt formulerat

• I rätt tid

• Sociala rutiner/normer (Bryk)



Louise Stoll:



Louise Stoll:
• Dela ett fokus på elevers lärande, 



Louise Stoll:
• Dela ett fokus på elevers lärande, 

• utveckla deltagande och delat ledarskap, 



Louise Stoll:
• Dela ett fokus på elevers lärande, 

• utveckla deltagande och delat ledarskap, 

• respektfulla och tillitsfulla relationer, 



Louise Stoll:
• Dela ett fokus på elevers lärande, 

• utveckla deltagande och delat ledarskap, 

• respektfulla och tillitsfulla relationer, 

• gemensamma undersökningar som leder till djupt 
lärande,



Louise Stoll:
• Dela ett fokus på elevers lärande, 

• utveckla deltagande och delat ledarskap, 

• respektfulla och tillitsfulla relationer, 

• gemensamma undersökningar som leder till djupt 
lärande,

• söka efter bevis på lärande och resultat, 



Louise Stoll:
• Dela ett fokus på elevers lärande, 

• utveckla deltagande och delat ledarskap, 

• respektfulla och tillitsfulla relationer, 

• gemensamma undersökningar som leder till djupt 
lärande,

• söka efter bevis på lärande och resultat, 

• skapa stödjande strukturer och 



Louise Stoll:
• Dela ett fokus på elevers lärande, 

• utveckla deltagande och delat ledarskap, 

• respektfulla och tillitsfulla relationer, 

• gemensamma undersökningar som leder till djupt 
lärande,

• söka efter bevis på lärande och resultat, 

• skapa stödjande strukturer och 

• externa experter och kritiska vänner
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• De använde och integrerade: 

• bevis som rör elevers lärande 

• bevis om undervisningsmetoder

• Man talade inte om eleverna utan om hur de skulle 
undervisas.

• Inte om undervisningen i sig utan om hur den 
påverkade eleverna.

Timperley ( 2013)
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• Att göra denna koppling handlar för många lärare om att 
se på bedömningsinformationen med nya och kritiska 
ögon. 

• Processen kan kännas obekväm för de inblandade 
eftersom fokus börjar skifta från vad elever vet och kan 
till kvaliteten på lärarnas undervisning.

• Det är viktigt att skapa en tillåtande miljö.



1

2

3

4

Enas om problemet 
som ska lösas

Identifiera relevant 
handlingsteori

Utvärdera relationen mellan 
den nuvarande och den 

alternativa teorin

Införa och följa en 
ny teori som man är 
tillräckligt enig om



Elevernas och de 
professionellas behov



Elevernas och de 
professionellas behov Handledarnas undersökningar



Elevernas och de 
professionellas behov Handledarnas undersökningar

Kunskaper/färdigheter



Elevernas och de 
professionellas behov Handledarnas undersökningar

Kunskaper/färdigheter

Elevernas möjligheter



Elevernas och de 
professionellas behov Handledarnas undersökningar

Kunskaper/färdigheter

Elevernas möjligheter

Kontroll av resultat



Vald metod Utvärdering

MålFörändringslogik

Metod

Metod

Metod

Metod

Metod

Metod
Metod

Metod
Indikator Mål



Det är därför avgörande att data används så 
att de inte:
• Leder till rädsla bland personalen för att 
förändras eller visa upp vad man gör 
• Att man manipulerar data för att passa det 
som efterfrågas 
• Teaching to the test så att bara det man 
mäter blir det viktiga 
• Förflackning av undervisning mot det som är 
enkelt att mäta 
• Tar tid från viktigt annat arbete 
• Tar bort professionell autonomi hos lärare 



Förutsättningar (s.162 omskrivet)

• Vilka erfarenheter har ni?


• Stabilitet i ledarskapet


• Nyckelpersoner


• Kompetenser och nyfikenhet?


• Hur ser rutiner ut, vilka vanor finns?


• Hur passa i stadens och rikets system?



Hur kan ni utveckla

• bevis som rör elevers lärande


• bevis om undervisningsmetoder



Man kan inte backa in 
i framtiden



Spaning men ingen 
aning



• Formativ - sumativ


• Vad är syftet?


• Vad behövs för att uppnå det syftet?


• Pedagogisk tanke?



• I den politiska pipelinen: Ämnesbetyg, 
professionsprogram, ”förstatligande” (finansiering, 
regional myndighetsstruktur/regionaliserad 
gymnasieutbildning…?), mer reglering (SYO, bibliotek…), 
lärarassistenter.


• Vad borde vara där? Skolpeng (kan vara där) och skolval. 
För några år sedan hade Sverige en stark smittoeffekt i 
omvärlden som helt avstannat - Chile. 


• Men Sverige är ytterst viktigt för lobbyisterna. Inte bara 
för den svenska marknadens skull.


• En annan agenda - digitalisering. Som också drivs av en 
extern agenda.



• Bra utredningar - professionsprogram , SYO etc


• Men en helt annan politisk diskussion - ordningsbetyg


• Det finns många agendor och trender på samma gång och 
många som vill påverka och synas.


• Finns dels en stark kritik mot marknadsskolan i forskning. 
Det brukar i de flesta länder betyda något. Liksom i 
professionerna.


• Men det finns också ekonomer som är av en annan 
uppfattning.


• Situationen där OECD säger vad de säger är väldigt märklig.



Case study: Sweden
 In the international debate, Sweden has been noted 
as having the most neoliberal school system in the 
world (along with Chile, which has now regulated the 
gains from school corporations).  

Furthermore, among the Scandinavian countries, 
Sweden’ s school market has been highlighted as a 
special case and the most neoliberal one.  

Therefore, Sweden is an interesting case to analyze 
due to the increasing competition over the years and 
because the system is consistent across regions and 
municipalities in terms of regulations.

 Pontus Hennerdal, Bo Malmberg & Eva K. Andersson (2018): Competition

and School Performance: Swedish School Leavers from 1991–2012, Scandinavian Journal of

Educational Research, DOI: 10.1080/00313831.2018.1490814
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What now?

• The importance of professions, responibility and trust

• Huge momentum for change (Chile)

Can distrust be replaced by trust 
(again) 

I am actually not sure 
But I sure hope so



Men framtiden är väl 
digital?

• Det måste vara så – tänk på alla mässor…
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Framtiden
• Är digital, och

• oförutsägbar, så

• skolan måste förändras,

• måste vara där barnen och ungdomarna är, 

• vara individualiserad och

• lustdriven…



Contrasting Dynamics

• Finland respektive Chile


• Nu Finland och Sverige


• Självförstärkande system


• Politiskt system som var uppbyggt kring ett civilsamhälle 
som inte längre finns; nu– ett samhälle där 
policyprofessionella har allt mer makt





Sweller

• Biologiskt primär kunskap


• Sekundär kunskap, statsskick, vetenskapliga 
landvinningar, läsa, skriva och räkna…



Oj
• In this article, I seek to reclaim a place for teaching 

in face of the contemporary critique of so-called 
traditional teaching. While I agree with this critique 
to the extent to which it is levelled at an 
authoritarian conception of teaching as control, a 
conception in which the student can only exist as 
an object of the interventions of the teacher and 
never as a subject in its own right, I argue that the 
popular alternative to traditional teaching, that is to 
make the teacher a facilitator of learning, is 
insufficient. 
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Det är unikt för vår art att vi 
undervisar. Och det är mycket troligt 
att vi rent evolutionärt är anpassade 
för att ta emot instruktion från andra 
via talat språk och demonstration.

(Csibra and Gergely 2011)



Ambitionen att skolan skall vara likvärdig i bemärkelsen att den 
skall ge alla elever en god utbildning oavsett faktorer som 
bostadsort, ekonomiska förhållanden. kön och social bakgrund 
är grundläggande i skolpolitiken under efterkrigstiden. Om 
denna princip har den politiska enigheten varit stor.  
Vi har i Sverige nått långt när det gäller att uppnå detta mål. De 
internationella jämförelser som gjorts visar entydigt att 
skillnaderna mellan olika skolor när det gäller kunskaper och 
färdigheter hos eleverna är mindre i Sverige än i något annat 
jämförbart land.  
… 
 Utan en stark central styrning av skolan hade det, som 
redovisades i styrpropositionen knappast varit möjligt att 
genomföra dessa stora förändringar av svensk skola. …

Frågan är väl inte hur 
framtiden kommer att bli 
utan – vilken framtid vill 

vi ha och skapa?
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bostadsort, ekonomiska förhållanden. kön och social bakgrund 
är grundläggande i skolpolitiken under efterkrigstiden. Om 
denna princip har den politiska enigheten varit stor.  
Vi har i Sverige nått långt när det gäller att uppnå detta mål. De 
internationella jämförelser som gjorts visar entydigt att 
skillnaderna mellan olika skolor när det gäller kunskaper och 
färdigheter hos eleverna är mindre i Sverige än i något annat 
jämförbart land.  
… 
 Utan en stark central styrning av skolan hade det, som 
redovisades i styrpropositionen knappast varit möjligt att 
genomföra dessa stora förändringar av svensk skola. …

Regeringen (1989). Regeringens proposition 1989/90:41 om kommmunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, 
biträdande skolledare och syofunktionärer. Utbildningsdepartementet. Stockholm, Regeringen.
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Regeringsformen 
(grundlagen)

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna 
uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att 
barns rätt tas till vara. 

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor 
på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra 
omständigheter som gäller den enskilde som person.
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Skollagens 1 kap

• En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. (§4) 

• Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala 
och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 
utbildning i skolväsendet om inte annat följer av 
särskilda bestämmelser i denna lag. (§8)


