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• Enligt de begrepp som Alvehus m.fl. (2019) använder liknar förstelärarrollen 3.0 det som 
benämns som försteledaren.  

• Förstelärarna skall verka i skolornas utvecklingsorganisation. Det är därför bra om de inte 
binds upp alltför mycket av andra uppdrag inom arbetsorganisation också (arbetslagsledare 
tex). Bättre att sprida kollektivt ledarskap på flera och samverka.  

• En central uppgift för förstelärarna blir att leda andra lärares lärande.  

• En viktig del i detta blir att ta reda på vad förstelärarna behöver kunna för att leda 
andra lärares lärande. (Kompetensutveckling - fånga upp behov via referensgrupp. Leda 
utmanande samtal. Ledarskap? Timperley? Skapa undersökande vana?)  

• Förstelärarna är även drivande i skolornas systematiska kvalitetsarbete och från centralt 
håll skall det tas fram ett årshjul som skall underlätta för hur uppföljning och utvärdering skall 
ske. Detta årshjul sätter en miniminivå. Det är viktigt att skolorna jobbar med det som de 
finner är relevant och viktigt och även följer upp och utvärderar detta.  

• Det skall bildas en referensgrupp med förstelärare från de olika skolorna som i mindre grupp 
kan verka som länk mellan skolorna och mellan förstelärarna och Västerås Stad. (Se nästa 
bild för hur referensgruppen i synnerhet och förstelärarna i allmänhet ingår i samproducerad 
storskalig skolutveckling. Hur detta ser ut på enhetsnivå framgår ej av bilden.) 

Förstelärarrollen 3.0
UTKAST: INITIALA IDÈER 

EFTER MÖTE MED REKTOR 

OCH FÖRSTELÄRARE. SKALL 

DISKUTERAS VIDARE.



Samproducerad storskalig 
skolutveckling

Västerås Stad  
som nätverkshub

Västerås Stads gymnasieskolor

UAN

Bilda en referensgrupp 
av förstelärare som blir en länk 
mellan skolorna och även länk 
till  Västerås Stad. Gör vi rätt 
saker? Hur är behovet på 
skolorna?   

Ersätter ej träffarna där alla 
förstelärare är med. De kommer 
att fortgå.

2 st. forskarstuderande 
- 50% forskarutbildning och 

deltagande i forskargrupp 
vars fokus är storskalig 
skolutveckling 

- 50% kommunala 
skolutvecklingsuppdrag

UTKAST: INITIALA IDÈER 

EFTER MÖTE MED REKTOR 

OCH FÖRSTELÄRARE. SKALL 

DISKUTERAS VIDARE.



Skolreformernas stormar

Stillheten i praktiken





Beatriz Pont in Stockholm, 7-10 September 2016). 
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• it can be stated that from the mid-1900s 
until the early 1990s there are no 
examples of summative evaluations of 
school reforms initiated by the 
Government or Parliament.

• If we considers evaluation in connection 
with, or by, major reforms it is easy to 
summarize the initiatives during the 
past 20-25 years from the central 
political level to evaluate school 
reforms: Until recently, they have been 
completely zero.



Denoël, E., et al. (2018). Drivers of Student Performance: Insights from Europe. McKinsey.
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Skolledare…

skapa skolor, lärarrum och klassrumsmiljöer 
där:

• lärare kan prata om sin undervisning

• och känner sig trygga att lära, lära om 
och undersöka sin egen didaktiska 
kunskap och förståelse.

John Hattie i ”Visible learning”



• 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).



OECD 1992: ”I detta, som i andra områden, 
verkar medvetet odlad osäkerhet var den 
dominerande egenskapen i det politiska 

beslutsfattandet”.

https://skolvarlden.se/bloggar/kornhall/det-fanns-all-anledning-regeringen-bildt-att-
gomma-oecd-rapporten 

https://skolvarlden.se/bloggar/kornhall/det-fanns-all-anledning-regeringen-bildt-att-gomma-oecd-rapporten
https://skolvarlden.se/bloggar/kornhall/det-fanns-all-anledning-regeringen-bildt-att-gomma-oecd-rapporten
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lokal nivå?
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och man utgår från 
att lärare kan 
använda sig av den 
informationen för att 
tillgodose de 
lärandebehov vi har 
identifierat hos 
eleverna.

Bedömnings-
informationen 
analyseras noga i 
syfte att hitta 
specifika 
konsekvenser för 
undervisningen och 
det professionella 
lärandet.

Använda bedömningsinformation iför att förstå det 
professionella lärandets konsekvenser
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rutinmässigt med ett 
enda verktyg, vilket 
vi anser kan 
användas för att 
bedöma de resultat 
som betraktas som 
värdefulla och passar 
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Eleverna bedöms 
rutinmässigt med 
hjälp av flera olika 
benämningsverktyg 
och -processer, men 
deras diagnostiska 
kvaliteter har ingen 
tydlig koppling till 
specifika frågor eller 
de resultat vi har 
enats om.

Eleverna bedöms för 
att man ska kunna 
besvara specifika 
frågor om 
undervisnings- och 
lärandeproblem i 
relation till resultat 
som vi har enats om i 
samhället.

Använda ändamålsenliga bedömningar



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
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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
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Systematiskt kvalitetsarbete, 
analys mm inom

• Undervisning


• Kollegial handledning


• Finns strukturerna där?


• Vad har vi för mål?


• Vilka indikatorer finns på framsteg?


• Likvärdig skola 



Kollegialt lärande på schemat 

I samarbete med rektorerna ledde strategierna fram till konkreta 
verktyg och direktiv från huvudmannen. Ett exempel är att 
samtliga skolor idag har två timmar schemalagd tid i veckan för 
kollegialt lärande, så kallad lärteamstid. Det är förstelärarna som 
ansvarar för lärteamstiden som tar avstamp i Helen Timperlys 
forskning om lärares professionella lärande. 

– Lärteamstiden har varit, och är fortfarande, en avgörande 
framgångsfaktor. Vi märkte att det gav tydliga effekter när vi 
beslutade att ha den som ett obligatoriskt inslag på alla skolor. Att 
lärare får avsatt tid att diskutera utmaningar med varandra är 
viktigt, säger Christine Kastner Johnson. 

Ett annat verktyg som blev en framgångsfaktor är den 
strukturerade uppföljningen av elevernas kunskapsresultat.
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Systematiskt kvalitetsarbete, 
analys mm inom

• Undervisning


• Kollegial handledning


• Likvärdig skola 


• Vad är vårt problem? Kommunnivå-skolnivå-klassrumsnivå


• Vem äger det?


• Vad ska vi göra


• Hur ska vi veta om vi är på rätt väg?



Problematiserande
• Brist på utvärdering


• Vad är utvärdering/kvalitetsarbete?


• Cykliskt = Kultur av nyfikenhet


• Problem: Form istället för innehåll. Fel styrsignal. 
Tidsåtgång.


• Mäta: Vad? När? Hur?


• 58 % använder utan att uppleva det meningsfullt.



När vi tog 
kunskapsuppdraget på allvar 
fick vi likvärdighet på köpet.



När vi tog 
kunskapsuppdraget på allvar 
fick vi jämställdhet på köpet.



När vi tog 
undervisningsuppdraget på allvar 

fick vi studiero och trygghet på 
köpet.



Jarl, Blossing & Andersson 2017
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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?
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• Vanan att undersöka sina nuvarande övertygelser 
grundar sig på höga förväntningar om att ledare, lärare 
och elever ska lära och förändras. 

• Rektorerna intog på ett tydligt sätt positionen som 
både undersökare och lärande och uppmuntrade 
lärarna att undersöka sina metoder med syftet att 
förbättra dem.

• Ingen slapp undan.

• De betraktade sig som ansvariga för undervisningen av 
sina lärare precis som lärarna för sina elever.

• Läs på s. 106.
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FORMATIV BEDÖMNING

• Avståndssystem för luftvärn

• Effektiva eldgivning kräver ett slutet 
system där insatserna kontinuerligt 
utvärderas

• och där utvärderingarna leder till 
förändringar i insatserna

✈
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Vilka kunskaper behöver 
eleverna för att nå målen? Vilka kunskaper behöver 

lärarna?

Fördjupade kunskaper om 
och metoder 

Nya inlärningserfarenheter 
för eleverna

Vad blev resultatet?



Lektionsutformning

Förtest
Lektion

Filmas
Eftertest

Diskussion och analys

Dokumentation



August 
Strategic 
Update 

Benchmark 
Performance, 
Aims, Goals

November 
45 Day 

Reflection

February
90 Day Mid 

Year Reflection

May
45 Day 

Reflection

June
Full Year & 
Short Cycle 
Reflections

Improving the 
Entire System

45 Day Cycles
School & Division Projects

Classroom Cycles 
10-15 Days & 45-60 Days





Planera, agera, studera, analysera

1. Planera 
-definiera 

förändringen 
-Förutse utfallet 
-Designa en 

mätmetod

2. Agera 
-genomför 

förändringen 
-Samla data och 

dokumentera

3. Studera 
- analysera data 
- Jämför med 

förväntan 
- Vad tar vi vidare till 

nästa cykel

4. analyser 
- bestäm vad som 

ska göras härnäst 
- Överge, justera 

eller utöka?



Timperley

Vilka kunskaper behöver 
eleverna för att nå 

målen?



Timperley

Vilka kunskaper behöver 
eleverna för att nå 

målen?
Vilka kunskaper behöver 
vi för att nå de målen?



Timperley

Vilka kunskaper behöver 
eleverna för att nå 

målen?
Vilka kunskaper behöver 
vi för att nå de målen?

Fördjupade kunskaper 
och metoder



Timperley

Vilka kunskaper behöver 
eleverna för att nå 

målen?
Vilka kunskaper behöver 
vi för att nå de målen?

Fördjupade kunskaper 
och metoder

Nya inlärningserfarenheter 
för eleverna



Timperley

Vilka kunskaper behöver 
eleverna för att nå 

målen?
Vilka kunskaper behöver 
vi för att nå de målen?

Fördjupade kunskaper 
och metoder

Nya inlärningserfarenheter 
för eleverna

Vad blev resultatet?



Timperley

Vilka kunskaper behöver 
eleverna för att nå 

målen?
Vilka kunskaper behöver 
vi för att nå de målen?

Fördjupade kunskaper 
och metoder

Nya inlärningserfarenheter 
för eleverna

Vad blev resultatet?



Timperley

Vilka kunskaper behöver 
eleverna för att nå 

målen?
Vilka kunskaper behöver 
vi för att nå de målen?

Fördjupade kunskaper 
och metoder

Nya inlärningserfarenheter 
för eleverna

Vad blev resultatet?



Timperley

Vilka kunskaper behöver 
eleverna för att nå 

målen?
Vilka kunskaper behöver 
vi för att nå de målen?

Fördjupade kunskaper 
och metoder

Nya inlärningserfarenheter 
för eleverna

Vad blev resultatet?

Poängen med fortbildning är inte att 
lärare ska fortbildas utan att eleverna 

ska nå de mål man har satt upp



How we solve 
problems and 
improve results?

Greco, 2017



WHAT	NEXT?

Spread	and	Scale

Understand	the	
Problemand	the	
System	that	
Produces	It

Test	and	Build	
Evidence

Generate	Ideas	for	
Change

Focus	Collective	
Efforts

Improvement	Science	
Cheat	Sheet
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Scientific learning community

• Fokusera på ett väl specificerat gemensamt mål

• Var vägledd av en djup förståelse av problemet; det 
system som skapat det samt en gemensam arbetsteori 
om hur man kan påverka det. 

• Håll er inom ramarna för förbättringsvetenskap för ayy 
utveckla, testa och förbättra insatser.

• Organisera för att kunna sprida upptäckterna och stöd 
anpassningar till olika kontexter.



Data ut-
manar till 
förändring



KARRESU 
RESULTAT AV KARTLÄGGNING LYS 

Kartläggning  1 Kartläggning  2 Kartläggning  3 

Se till exempel: Datnow, A. and V. Park (2014). Data-driven leadership. San Francisco, Jossey Bass.
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uttryck samt grammatiska strukturer.” i årskurs 6.
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• Hur undervisar vi i 


• ”Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och 
intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga 
uttryck samt grammatiska strukturer.” i årskurs 6.

• Eller: 


• ”Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och 
matematiska situationer och inom andra ämnesområden”. i åk 7.

• Eller: 


• ”Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken 
samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.” i åk 2.

• Eller för föskolan: 


• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika 
sammanhang och med skilda syften, 



• persons who wish to reform educational practice 
cannot simply tell teachers how to teach differently. 
Teachers themselves must make the desired changes.  

• To do so, they must acquire richer knowledge of 
subject matter, pedagogy, and subject-specific 
pedagogy; and they must come to hold new beliefs in 
these domains.  

• Successful professional development efforts are those 
that help teachers to acquire or develop new ways of 
thinking about learning, learners and subject matter. 

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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• 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  i ”Lär känna det professionella lärandets inneboende kraft”



Guskey
• Leder den här upplevelsen eller aktiviteten till det 

avsedda resultatet? 

• Är den bättre än det vi gjorde tidigare? 

• Är den bättre än någon annan aktivitet? 

• Är den värd kostnaden?

Guskey, Thomas, R. (2014) Measuring the effectiveness of educator’s professional development. In Martin et al. 
Handbook of Professional Development. Successful Models and Practices, PreK-12. New York: Guilford.
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• Varför undervisar dina lärare som de gör?

• Vad blir resultatet?

• Finns det andra sätt att tänka?

• Vad är bevisen för det?



Kusek & Rist

• Låg nivå av rädsla 

• Mycket information 

• Erkänn problemen och försök lösa dem



Mät

• Rätt


• Tillräckligt och inte mer


• Vad som mäts på vägen är oftast inte samma sak som vid 
mål.



Problem vid utvärdering
• leder till rädsla bland personalen för att förändras eller visa upp vad 

man gör 

• manipuleras för att passa det som efterfrågas 

• är bara det man mäter som blir det viktiga 

• leder till förflackning av undervisning mot det som är enkelt att mäta 

• tar tid från viktigt annat arbete 

• tar bort professionell autonomi hos lärare 

• Datnow & Park 2014 (mfl)



• Indikatorer och mål är ofta helt olika saker.



Datnow: 
Instructional management – Instructional
improvement

Collins: In 'evidence for accountability' leaders 
primarily use the language of evidence to justify 
decisions. In 'evidence for improvement', 
evidence plays a central role at all stages of the 
decision-making process. ”



På vilken nivå ligger 
problemet?
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Greco, 2018

1. Commit to Excellence
2. Measure the Important Things
3. Build a Culture around Service
4. Create & Develop Leaders
5. Focus on Employee Satisfaction
6. Build Individual Accountability
7. Align Behaviors with Goals & Values
8. Communicate at all Levels
9. Recognize & Reward Success

Principles of Organization Improvement



Greco, 2018

Top Down Heavy Control

System Leaders Leading Change 
Initiatives with low involvement

Superintendent, Board, Central 
Office Leaders facilitating the 
System Goals

An Aligned & Improving System

Aligned Division Leaders
Aligned School Leaders
Aligned Teacher Leadership
Aligned Student Learning
Involved Parents & Community

Isolated Activity

Strong individuals (leaders or staff) 
working to advance changes within a 
fragmented system with little direction 
or vision. Individual Strong Performers

Isolated Improvement Projects

Leadership Teams (leaders, teachers, 
staff, parents) working on individual 
improvement projects.

Low Impact, 
Low Scale

High 
Impact
High 
Scale

High 
Control,
Low 
Scale

High 
Involvement,
Low Scale





Steg Anvisningar

Inledning 2 min
Går igenom process och 
uppförandenormer. Kort förklaring av 
lärarens arbete.

Beskriva en lärares arbete 10 min Insamling av information och beskrivning 
utan tolkning.

Tolkar 10 min Vad har läraren gjort och varför? Så 
många tolkningar som möjligt.

Slutsatser 10 min Utifrån beskrivning och tolkning

Diskutera nästa steg 3 min
Den som lade fram problemet 
sammanfattar vad den lärt sig och vad 
som blir nästa steg

Reflektioner kring processen 5 min Alla reflekterar och delar med sig



Studera handlingsteorin
• Vad har ni tänkt göra?


• Vilken koppling har handlingen till lärande och praktik, vilken 
är den logiska grunden?


• Hur tor vi att aktiviteten kommer att fördjupa den 
professionella förståelsen så att tänkande och praktik 
förändras?


• Vad är det vi behöver kontrollera för att utvärdera detta?


• Revisit Popper: Vad kan motbevisa oss? Spela djävulens 
advokat. Hålla med och inte hålla med som metod.



Ignorera eller undersöka?

Ledarens agenda

Ledarens agenda

Lärarnas alternativa 
handlingsteori

Ledarens alternativa 
handlingsteori

Ingen överenskommen 
utvärdering av någon av 

teorierna

Ledarens alternativa 
handlingsteori

Lärarna fogar sig eller 
motsätter sig

Överenskommen preliminär 
utvärdering av varje teori

Gemensamt beslut att inte 
genomföra

Gemensamt beslut att 
genomföra

Lärarnas 
handlingsteori

Lärarna anpassar sig 
efter ledarens teori

Övertalning

Dialogisk process



• Hur utvärderar ni idag


• Hur vet du att det leder till utveckling?


• Är det rätt saker ni utvärderar?


• Ställer ni rätt frågor?


• Är ni tillsammans i detta?



Why have I lasted 40 years? 

Passion…. I kept looking for ways to excite me… to 
make teaching/learning better and to pass that love 
of learning on to my students…which is so much 
more exciting and rewarding than just giving 
knowledge. 

Professional development is a personal fit if it is 
successful. Each person has to be able to connect to 
the professional development. It can’t be ”canned” 
or one size fits all or the ”buzz word” of the year. 

Teaching is a profession, not just a job.

Shirley Thacker 
Primary-grade teacher, Wes-Del Elementary, Gaston, Virginia. 
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1.Intensiv moralisk drivkraft

2.Tillit – relationer kommer först

3.Undersökande – frågor innan man ger råd

4.Skapar lärande för djup förståelse

5.Söker efter evidens för och från det de gör

6.Bygger organisation för lärande

Kaser & Halbert (2009) Leadership Mindsets. Innovation and Learning in the 
Transformation of schools. New York: Routledge.







Vårt skolsystem grundar 
sig på förtroende till våra 

välutbildade och 
motiverade lärare.


